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Sammanfattning 

 
Med bakgrund mot den ökade penningutlåningen och nya tekniken har det för denna uppsats 

varit intressant att undersöka den nya typen av kredit, SMS-lån. Detta är en relativt ny kredit 

på marknaden och krediten är synnerligen samhällsdebatterad. Frågor som diskuteras är om 

SMS-lån är en skuldfälla och om den är en ockerliknande kredit. Därför är det intressant 

huruvida den är lik andra krediter på den svenska kreditmarknaden eller om den är så pass 

extrem att den inte går att passa in i ett mönster som generellt skulle gestalta alla typer av 

krediter.  

 

Syftet är att undersöka om SMS-lånen avviker från andra krediters utformning och beteende. 

För att realisera detta syfte har krediten jämförts med andra krediter på marknaden. Detta har 

gjorts med hjälp av fokus på olika dimensioner såsom kreditprövning, säkerhet, kredittid och 

ränta. För att plocka fram de olika dimensionernas innehåll har det genomförts intervjuer som 

har kompletterat dokumentstudier.  

 

SMS-lånen har i jämförelse med de andra krediterna visat sig vara avvikande. Utifrån de 

dimensioner som studerats har ett generellt mönster för krediter framträtt. SMS-lånen skiljer 

sig avsevärt i den effektiva räntan varför krediten inte har kunnat placeras i detta mönster.  
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1. Inledning 

 

Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av kreditmarknaden. Detta följs av en 

problemdiskussion som i sin tur ger uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en disposition 

över uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund   

 
Den svenska kreditmarknaden har under de senaste tre decennierna genomgått stora 

förändringar med bland annat avregleringar, bankkriser och utvecklad teknologi (Eklund, 

2002; Svenska Bankföreningen, 2007a).  

 

Under 1970-talet präglades bankerna av hårda regleringar, vilket begränsade 

utlåningsmöjligheterna. Detta gav till följd att finansbolagen utvecklades kraftigt samtidigt 

som andra företag började med finansiell utlåning och mer fria marknadskrafter fick styra 

kreditmarknaden. Det behövdes en avreglering av utlåningstaken för att bankerna åter skulle 

få tillbaka sin marknadsposition och för att den svenska ekonomin skulle återfå sin balans. 

(Svenska Bankföreningen, 2007a; Thunholm, 1989) 
 

Borttagandet av utlåningstaken år 1985 resulterade i en friare bankmarknad och utlåningen 

ökade avsevärt (Henrekson, 1991). Det blev en snabb kreditexpansion och 90-talets stora 

bankkris var ett faktum (Svenska Bankföreningen, 2007a). 

 

Med anledning av bankkrisen blev bankerna mer restriktiva i sin utlåning. 

Kreditbedömningen hamnade mer i fokus, och inte som tiden före bankkrisen då man ställde 

lägre krav på bland annat säkerheter (Ferizaj & Kalliokoski, 2007). 

 

Dagens kreditmarknad utmärks återigen av stor utlåning. Enligt Bankföreningens årliga 

statistik (Svenska Bankföreningen, 2007b) över svensk bank- och finansmarknad har 

utlåningen stadigt ökat de senaste åren. Efterfrågan på krediter är hög vilket gjort att fler 

aktörer intagit marknaden. Utvecklingen av teknologin har också haft stor betydelse. Numera 

finns det fler och enklare sätt att låna, bland annat med hjälp av Internet och mobiltelefoni. 
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1.2 Problemdiskussion 

 
En nykomling på den svenska kreditmarknaden är det så kallade SMS-lånet, även kallat 

mobillån, som introducerades i Sverige år 2005. SMS-lånen är speciella i många avseenden. 

En egenskap är att det endast tar en kvart från dess att kredittagaren ansöker om krediten till 

dess att denne tillhandahåller pengarna. Ytterligare kännetecken är den 30 dagar korta 

kredittiden, ett kreditbelopp på högst 4 000 kronor och en avgift istället för ränta.   

 

På grund av SMS-lånens säregna karaktär har det uppkommit en debatt om huruvida SMS-

lånen ska förbjudas eller inte. SMS-lånen har fått mycket negativ publicitet och kritik, bland 

annat från Konsumentombudsmannen och Konsumentverket. Tidningsrubriker såsom 

”Varning för ny trend: sms-lån med ockerränta” (Jeppsson, 2006) och ”Förbjud sms-lån” 

(Manhammar, 2007) har flödat och Konsumentombudsmannen har haft ett flertal ärenden. 

Medialt anses att SMS-lånen är något negativt och till kredittagarens nackdel.  

 

SMS-lånen har utstått mycket kritik men att begrunda är att SMS-lånen nu täcker det behov 

av att kunna låna ett lägre belopp. Denna möjlighet har tidigare inte funnits på den svenska 

kreditmarknaden.   

 

Den samhällsdiskussion som nu råder handlar om huruvida SMS-lånen är en ”skuldfälla” eller 

inte och om den borde gå under ocker. Den nominella räntan i SMS-lån är visserligen noll 

men på grund av den höga avgift som tas ut blir den årseffektiva räntan mycket hög. Eftersom 

krediten har en så kort kredittid som 30 dagar borde detta istället minska risken för 

kreditgivaren och enligt Myhrman (1988) skulle då en låg ränta följa krediten. Således är 

räntan en funktion av risken men tillämpningen av denna kan ifrågasättas för SMS-lån. 

 

Eftersom krediten existerar tyder detta på en efterfrågan på marknaden, men på grund av all 

kritik kan det betvivlas om den speciella krediten är jämförbar och likvärdig andra krediter 

som finns på kreditmarknaden. Frågan är om SMS-lån lyder under marknadsmässiga former 

eller om de mer liknar ”ockerliknande” krediter.  Häri ligger det intressanta för denna uppsats, 

det vill säga om olika krediter kan jämföras på ett sådant sätt att ett mönster urskiljs och var 

SMS-lånen befinner sig i detta eventuella mönster. 
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Krediten borde kunna jämföras med samma tillämpningar som övriga krediter. Detta kanske 

inte är möjligt om SMS-lånen är alltför säregna. Således blir problemställningen om SMS-

lånet är en normal eller abnorm kredit. 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om SMS-lånen avviker från andra krediters 

utformning och beteende. 

 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
Kapitel 2 I detta kapitel redogörs för den vetenskapliga ansats vi valt att utgå ifrån för att 

realisera syftet. Här argumenteras för varför den deduktiva metoden använts. 

 

Kapitel 3 Här presenteras befintlig teori om krediternas dimensioner kreditprövning, 

säkerhet, kredittid, ränta och räntans bindningstid. Kapitlet avslutas med ett 

sammanfattande avsnitt om de teoretiska sambanden mellan dimensionerna och 

en figur presenteras för att överskådligt förstå dessa samband. 

 

Kapitel 4 Detta kapitel beskriver den undersökningsmetod som valts att användas. Här 

beskrivs också avgränsningar såsom att endast konsumentkrediter behandlas. 

Även operationalisering, urval, intervjuguidernas utformning samt källkritik 

beskrivs. 

 

Kapitel 5 I kapitel fem framställs det empiriskt insamlade materialet för denna uppsats. 

Utifrån dimensionerna beskrivs hur de olika kreditformerna fungerar och det är 

härifrån den data som analysen bygger på hämtas. Sist visas genom en matris en 

sammanställning av det insamlade materialet.  

 

Kapitel 6 Här återges först en kort sammanfattning av teorins viktigaste aspekter. Sedan 

analyseras hur det empiriskt insamlade materialet överrensstämmer med teorin. 

De samband som finns presenteras och det redogörs för hur detta kan ses som ett 
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mönster över olika typer av krediter samt på vilket sätt SMS-lånen avviker från 

mönstret. 

 

Kapitel 7 I detta kapitel redogörs för de slutsatser som framkommit utifrån teori och 

insamlad data. Förklaringar till SMS-lånens avvikelse diskuteras och sist ges 

förslag till fortsatt forskning.  
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2. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens metod. Diskussionen ligger kring de argument som 

legat till grund för valet av den deduktiva metoden och varför den positivistiska ansatsen 

anses mest lämpad.  

 

2.1 Uppsatsens metod 

 
Syftet med uppsatsen är att se om SMS-lånen avviker från övriga krediters sätt att vara. Vi 

ämnar göra en beskrivande undersökning, det vill säga att vi ska beskriva ett mönster av 

kreditmarknaden.     

 

Eftersom det redan finns teorier och tidigare forskning om krediter är det väl motiverat att 

använda sig av den deduktiva metoden för att realisera syftet. Det hade således varit 

överflödigt att gå ut i empirin för att samla in underlag i syfte att skapa teori. Vi utgår från 

teorier om samband mellan kreditens dimensioner kreditprövning, säkerhet, kredittid och 

ränta. Dessa har sedan sammanfattats för att bilda en teori. Utifrån denna teori har det 

empiriskt undersökts hur dessa samband fungerar på olika krediter, varefter det har fokuserats 

på hur SMS-lånen ter sig i förhållande till detta mönster.  

 

Utifrån den deduktiva metoden beskrivs relationerna mellan olika dimensioner en kredit kan 

beskrivas i. Det ska deskriptivt framgå hur dessa relationer ställer sig till varandra och utifrån 

detta har ett generellt mönster över krediter framställts.  

 

Vi har valt att använda den positivistiska ansatsen framför den hermeneutiska eftersom syftet 

är att förklara skillnaderna på ett rationellt och objektivt sätt, och inte att tolka innebörderna 

(Wallén, 1996). Vi använder den positivistiska ansatsen eftersom vi empiriskt vill pröva vad 

som framkommit teoretiskt.  

 

Vi har inte för avsikt att undersöka en verklighet baserad på känslor eller värderingar, varför 

den hermeneutiska ansatsen inte gör sig i denna uppsats. Dock skulle en hermeneutisk ansats 

ge möjligheten till en utvecklad förståelse av det studerade fenomenet (Johansson, 2003), 
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vilket vi här mister. I denna uppsats väger det emellertid tyngre att få en generell bild av 

krediter och att göra en neutral jämförelse än att få den förståelse som en hermeneutisk ansats 

kan ge. 
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3. Teori 

I detta kapitel redogörs för olika teorier som har till syfte att klarlägga hur kreditprocessen 

går till och vad denna innefattar. Här kommer olika dimensioner och dess samband tas upp 

som kan förklara kreditens utformning och beteende. Vi kommer även att redogöra för en del 

begrepp som är väsentliga för uppsatsen.  

 

Genomgående i uppsatsen kommer att nämnas begreppet kredit och det är då hela tiden 

konsumentkrediter som avses, om inget annat anges. Vidare har termerna kreditgivare och 

kredittagare använts då kredit anses som ett vidare begrepp än lån (Lennander, 2006). När lån 

förekommer som begrepp är det i så fall ett renodlat lån som talas om. Uppsatsen kommer att 

behandla bland annat avbetalning som ses mer som en kredit än som ett renodlat lån.  

 

3.1 Kreditprocessen   
 
Kreditprocessen kommer i denna uppsats att innebära det förlopp från att kredittagaren 

ansöker om en kredit till dess att kredittagaren betalt den sista amorteringen. Processen består 

av kreditprövning, kreditgivning och kredittid. Kreditprövningen, som sker i början av 

processen, innebär att kreditgivaren prövar kredittagarens kreditvärdighet och bedömer 

eventuella säkerheter. Det primära i prövningen är om kredittagaren har en lovande 

återbetalningsförmåga (Svedin, 1992; Wärnsund & Johansson, 1998). Då beaktas flera olika 

faktorer som till exempel om kredittagaren har betalningsanmärkningar sedan tidigare, 

kredittagarens taxerade inkomst med mera. När kreditprövningsprocessen är slutförd fattas ett 

beslut om krediten ska beviljas eller inte. Beviljas krediten går processen över till 

kreditgivningen och kredittagaren erhåller krediten. Därefter börjar kredittagaren amortera av 

krediten samt betala den effektiva räntan. Detta är kreditens löptid, kredittiden. I Figur1 

illustreras förloppet. 
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Kreditgivning: 
Kredittagaren blir 
beviljad krediten 

Kreditprövning: 
– Är kredittagaren 
tillräckligt kreditvärdig för 
att få krediten beviljat? 
– Finns det någon säkerhet 
att ta hänsyn till? 
 
 

Kredittid: 
– Amortering 
– Ränta 
– Räntans 
bindningstid 
 

Sista 
amort-
eringen: 
Kredit-
tagaren 
betalar 
kreditens 
sista 
amortering 

Kreditprocess (en tidsaxel) 
 
             

    
    

     
   

Figur 1 
 

 

 

 
Figur 1: Kreditprocessen 

 

3.1.1 Kreditprövning 
 
När en kund ansöker om kredit är banken, eller det institut som ger krediten, skyldig att göra 

en kreditprövning innan krediten beviljas. Detta enligt konsumentkreditlagen (1992:830), som 

är tillämpbar på krediter som ges av näringsidkare till konsument. Enligt 5a § innebär en 

kreditprövning att kreditgivaren ska ”pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar 

att fullgöra vad han eller hon åtar enligt kreditavtalet”. Undantag finns dock, och det är om 

kreditgivaren har anledning att utgå från att kredittagaren har ekonomiska förutsättningar att 

fullgöra åtagandet (konsumentkreditlagen 5a § 2 st.), till exempel då kreditgivaren har sådan 

kunskap om kredittagaren att han kan dra dessa slutsatser utan att göra en kreditprövning 

(Wärnsund & Johansson, 1998). Ytterligare ett undantag redogörs för i tredje stycket 5a § där 

det framgår att en kreditprövning inte behövs då kredittiden är högst tre månader och när 

kreditbeloppet ska betalas på en gång. Inte heller krävs prövning för krediter som avser 

mindre belopp (konsumentkreditlagen 5 § 3 st.). I Konsumentverkets allmänna råd om 

konsumentkrediter (2004:6) bör krediter som uppgår till högst 1/10 av prisbasbeloppet 

omfattas av undantaget. 

 

Om det sökta kreditbeloppet är under ett halvt prisbasbelopp räcker det, enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring och Finansinspektionens allmänna råd om krediter i 

konsumentförhållanden (Finansinspektionens författningssamling FFFS 2005:3), att 

kreditgivaren gör en förenklad kreditprövning. Enligt Konsumenternas bank- och finansbyrå 

Ansökan: 
Kredittagaren 
ansöker om 
kredit 
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(2007) innebär en förenklad kreditprövning en mindre omfattande process, det vill säga det 

behövs inte lika många beslutsunderlag som vid en ”vanlig” kreditprövning. Det kan 

exempelvis räcka med att kreditgivarens beslut grundar sig på en personkontroll från 

Upplysningscentralen (UC). Denna personkontroll innehåller uppgifter om kredittagarens 

taxerade inkomst sedan två år tillbaka, äktenskapsförord, fastighetsinnehav, skuldsaldo hos 

Kronofogdemyndigheten, anmärkningar och tidigare förfrågningar (Upplysningscentralen, 

2007). 

 

En viktig avsikt med kreditprövningsbestämmelsen är enligt Terfelt (2005), som gjort en 

undersökning på uppdrag av Finansdepartementet, att kreditgivaren inte ska medverka till att 

konsumenter skuldsätter sig för mycket i förhållande till sina ekonomiska förutsättningar. Det 

är allvarligt när en kredit beviljas trots att kredittagarens återbetalningsförmåga är tveksam 

redan när krediten beviljas (Terfelt, 2006). 
 

Det finns inga direkta regler för vad som ska ingå i kreditprövningen men enligt 8 kap. 2 § 

Lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) föreskrivs att ”Ett kreditinstituts 

kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i ett ärende har tillräckligt 

beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten”. I 1 § sägs nämligen att 

kreditgivaren ska pröva risken för att kredittagaren inte kan fullgöra vad denne åtagit sig. 

 

I 3.2.1 i Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 

(Finansinspektionens författningssamling FFFS 2005:3) framgår det dock vad som bör 

beaktas i en kreditprövning. Prövningen ska avse att uppskatta kredittagarens nuvarande och 

framtida betalningsförmåga och ska grundas på ett skriftligt underlag eller på andra 

tillförlitliga uppgifter. En förutsättning för en rättvisande prövning är att kreditgivaren samlar 

in relevant information om kunden (Terfelt, 2006). ”Informationen kan komma från 

konsumenten själv och/eller från intern kundreskontra och externa källor som till exempel 

kreditupplysningsregister” (Terfelt, 2006, sid. 8). Underlaget kan exempelvis vara en 

personkontroll som inhämtas från Upplysningscentralen (UC). Utifrån dessa uppgifter görs 

sedan en bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga. Finns det borgensåtagande ska 

även detta bedömas (Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, 

FFFS 2005:3: 3.2.1). Enligt Wärnsund & Johansson (1998) och Lennander (2006) ska även en 

bedömning göras av huruvida en säkerhet behöver ställas. Wärnsund & Johansson (1998) 

påpekar att krediten inte ska beviljas även om det är så att säkerheten bedöms som fullgod, 
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om inte återbetalningsförmågan bedöms som god. Kreditprövning skall göras även om 

säkerhet ställs (3.2.1 i Finansinspektionens allmänna råd om krediter i 

konsumentförhållanden, FFFS 2005:3).  

 
Utifrån en undersökning om blancokrediter, det vill säga krediter utan säkerhet, gjord av 

Finansinspektionen (Terfelt, 2005) kan utläsas att prövningen sedan sker med hjälp av 

kredithanteringssystem där bland annat credit scoring och kalkylberäkningar används. Credit 

scoring är till för att hjälpa kreditgivaren att besluta om denne ska bevilja krediten eller inte 

och fasta tas på faktorer som ålder, inkomst och civilstånd (Hsieh, 2005). ”Kreditscoring är en 

metod där man med hjälp av statistikmodeller beräknar sannolikheten för att en kredit på 

något sätt kommer att bli dålig. Liksom den manuella bedömning som görs av 

kredithandläggare bygger kreditscoring på antagandet om att beteendet hos en ny låntagare 

kommer att likna det hos tidigare kredittagare.” (Terfelt, 2005, sid. 7). Denna databehandling 

är samma typ av bedömning som görs vid den manuella prövningen men i mer komplex form 

(Terfelt, 2006). Vidare skriver Terfelt (2006) att betalningsanmärkning är det som anses vara 

den starkaste och viktigaste varningssignalen vid kreditprövning gällande konsumentkrediter. 

 

För att en kredit ska beviljas ska vissa, av kreditgivaren fastställda, minimikrav vara 

uppfyllda. Vanliga krav är enligt Terfelt (2005) lägsta och högsta åldersgräns, ett lägsta score 

poäng, fast inkomst, inga betalningsanmärkningar, att kredittagaren är folkbokförd i Sverige 

samt ett lägsta belopp ”kvar att leva på”. (Terfelt, 2005)  

 

Terfelt (2006) skriver att vid mindre krediter bör kreditprövningen kunna göras med en mer 

schabloniserad metod än genom att upprätta en fullständig hushållskalkyl. Han menar att 

anpassade policyregler och credit scoring kan användas eftersom där kan hänsyn tas till 

sådana faktorer som inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 

 

När återbetalningsförmågan är bedömd ligger kreditprövningen som underlag för den 

riskuppskattning som görs. Risken ligger i att inte återfå betalningen och härigenom kan 

framtida kreditförluster minskas. Desto noggrannare kreditprövning som görs, desto säkrare 

kan kreditgivaren vara på att inte drabbas av kreditförlust. (Wärnsund & Johansson, 1998) 

Detta ger till följd en lägre ränta då en låg risk resulterar i en låg ränta (Myhrman, 1988).  
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3.1.2 Säkerhet 
 
Det är kredittagarens återbetalningsförmåga som är det primära vid en kreditprövning men 

ibland kan det vara svårt att bedöma den framtida betalningsförmågan, särskilt om krediten 

löper under en längre tid (Wärnsund & Johansson, 1998). Det kan hända saker som påverkar 

kreditvärdigheten negativt, såsom förlorat jobb, skilsmässa eller allvarlig sjukdom (Wendling 

& Thomas, 2007).  Enligt Wärnsund & Johansson (1998) blir det då viktigare att begära en 

säkerhet för krediten för att kompensera risken. Kreditgivaren kan således realisera säkerheten 

om kredittagaren inte kan återbetala krediten på grund av att återbetalningsförmågan 

försämras.  I bankrörelselagen 2 kap 13 § stadgades förut att, om kreditgivaren var en bank, 

en kredit endast fick lämnas mot ”betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av 

borgen”. Med 2004 års nya lag om bank- och finansieringsrörelse gäller nu att kreditgivaren 

ska pröva risken för att de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras (8 kap. 1 

§). Enligt Lennander (2006, sid. 16) får en kredit bara beviljas om ”förpliktelserna på goda 

grunder kan förväntas bli fullgjorda”. Detta innebär att kreditgivaren bör göra en bedömning 

av den ekonomiska situation kredittagaren befinner sig i samt av de säkerheter som ställs för 

att kunna förvissa sig om att det finns grunder för att kredittagarens förpliktelser kommer att 

fullgöras (Lennander, 2006). 

 

Kredittagaren kan enligt Lennander (2006) välja mellan att lämna realsäkerhet, det vill säga 

pant, och en personell säkerhet, det vill säga borgen. En kombination av dessa kan också 

förekomma. Enligt Lennander (2006) rangordnas säkerheterna efter hur ”bra” de anses vara. 

Den bästa säkerheten ska vara borgen av stat eller kommun och statsobligationer. Om sådan 

säkerhet inte finns är det panträtt i fast egendom som anses starkast (Lennander, 2006). Ju 

bättre säkerhet, desto lägre risk vilket i sin tur ger en lägre ränta. 

 

Kreditgivaren får dock avstå från säkerheten om den kan anses obehövlig eller det annars 

föreligger särskilda skäl att avstå från denna. Ett skäl att avstå kan vara om krediten avser en 

mindre summa och/eller löper under en kort tid. Ännu en grund kan vara om kreditgivaren 

hyser förtroende för kredittagaren men denne inte har någon säkerhet att ställa (Wärnsund & 

Johansson, 1998).  
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Säkerheten har betydelse för räntan genom möjligheten att realisera säkerheten då 

kredittagaren är på obestånd. Detta minimerar risken och risken påverkar enligt Myhrman 

(1988) räntan. 

 

3.1.3 Kredittid 
 
Kredittid, även kallad löptid, är enligt Wärnsund & Johansson (1998, sid. 74) ”den tid inom 

vilken krediten skall vara betald i sin helhet enligt avtalet eller förfaller till betalning i sin 

helhet”. Under denna tid amorteras krediten och kredittagaren betalar ränta och avgifter.  

 

Kreditens löptid påverkar storleken på den effektiva räntan. Ju kortare löptid desto högre 

effektiv ränta, det vill säga kreditkostnaderna slås ut över kortare tid. Detta illustreras i Figur 

2. Denna effekt är samma då kreditkostnaderna slås ut över ett lågt kreditbelopp jämfört med 

ett högre samt att ju högre den nominella räntan är desto högre blir den effektiva räntan. 

(Wärnsund & Johansson, 1998)  

 
Figur 2: Samband effektiv ränta - kredittid 

 

Enligt Myhrman (1988) och Yard (2004) medför en kredit med hög risk en högre ränta och 

för samma risk får en kredit med lång löptid en högre ränta än en med kort löptid. En kredit 

med lång kredittid innebär en större risk för kreditgivaren eftersom sannolikheten att 

kredittagarens återbetalningsförmåga försämras är större (Wärnsund & Johansson, 1998). 

 
Krediter betalas av över tid och kan göras på två sätt, med rak amortering eller som ett 

annuitetslån. För en kredit med rak amortering är amorteringsdelen densamma vid varje 

amorteringstillfälle. Detta innebär att utgiften minskar allt efter att kapitalskulden minskar. 

(Yard, 1994)  

 

Kredittid 

Ränta 
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Ett annuitetslån innebär att räntedelen är störst i början av kredittiden och själva 

amorteringsdelen är minst. Allt efter att det räntegrundande beloppet sjunker genom 

amortering minskar också räntedelen medan amorteringsdelen ökar. (Yard, 1994) 

 

3.1.4 Ränta 
 
Kreditgivning är som vilken annan tjänst eller produkt som helst, det vill säga kreditgivaren 

vill ha ersättning för att låna ut pengar (Terfelt, 2005). Kostnaden som kredittagaren betalar 

för att ta en kredit består enligt Terfelt (2005) dels av ränta och dels av kreditavgift. Denna 

kreditavgift består exempelvis av uppläggningskostnad, aviseringskostnad, dröjsmålsavgift 

och limitränta. Avgiften ska täcka alla de kostnader som kreditgivaren har för att 

tillhandahålla tjänsten. Dessa kostnader kan till exempel vara upplåningskostnad, 

administrativa kostnader, försäljningskostnader, kreditförluster samt att kreditgivaren tar ut en 

vinst. (Terfelt, 2005) 

 
Den nominella räntan sätts vid avtalstillfället, av kreditgivaren, utan att kreditgivaren skaffar 

sig en ekonomisk förmån som uppenbart står i missförhållande till motprestationen 

(Wärnsund & Johansson, 1998). Detta stadgas i Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område § 31, där ocker behandlas.  

 
Räntan räknas som en procentsats i förhållande till skulden. Prissättningen är fri men enligt 

konsumentkreditlagen (1992:830) 10 § ska räntan anges i kreditavtalet. Terfelt (2005) betonar 

betydelsen av valet av prissättningsmetod, det vill säga vilka parametrar som beaktas vid 

räntesättningen, för hur den slutgiltiga räntan blir för kredittagaren. Med stöd av den 

undersökning som Finansinspektionen genomfört grundas räntan först och främst på 

reporäntan. Därefter tillkommer några procentenheter som kan ses som kreditgivarens 

vinstmarginal. Även konkurrenssituationen och den individuella riskuppskattningen av 

kredittagarna påverkar räntesättningen Undantaget från denna metod är när det gäller 

avbetalningsköpen, där räntan inte har koppling till reporäntan utan fastställs enbart på 

kommersiell grund. (Terfelt 2005) 
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Det som nu behandlats har handlat om den nominella räntan men ska de olika krediterna 

jämföras finns det anledning att använda sig av den effektiva räntan. Den effektiva räntan 

avser den faktiska kostnaden som kredittagaren får betala för en kredit. Den effektiva räntan 

anges som en årlig ränta och innefattar den nominella räntan och avgifter (Terfelt, 2005). 

 

3.1.4.1. Effektiv ränta 
 

Effektiv ränta används då det är önskvärt med jämförelser av olika krediter. I 2 § 

konsumentkreditlagen (1992:830) definieras effektiv ränta som ”Kreditkostnaden angiven 

som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till 

att delbetalningar skall göras under kredittiden”. 

 

En del krediter har kostnader i form av ränta, en del har även kostnader i form av avgifter. 

Avgifterna kan vara uppläggningsavgift för krediten eller aviseringsavgift. För att kunna 

jämföra krediter med olika betalningsmönster behöver en korrigering göras så att de olika 

alternativen blir just jämförbara. Detta görs med beräkning av den effektiva räntan. (Yard, 

1994) 

 

Wärnsund & Johansson (1998) poängterar att ”en mycket hög effektiv årsränta (mått på den 

totala kreditkostnaden per år över kredittiden som skall anges i marknadsföringen och i 

kreditavtalet) inte automatiskt är att bedöma som oskälig. Vid låga kreditbelopp och kort 

kredittid slås ju kostnaderna ut på ett litet belopp under kort tid, vilket ger mycket höga 

årseffektiva räntor.” (Wärnsund & Johansson, 1998, sid. 56) Ju kortare kredittid desto högre 

effektiv ränta. 

 

Den vanligaste beräkningen av effektiv ränta är genom en så kallad internberäkning, vilket 

också används i konsumentkreditlagen (1992:830) (Yard, 1994). Beräkning av den effektiva 

räntan kan enligt Yard1 göras även genom nedanstående formel. 

 

                                                 
1 Stefan Yard, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. E-post den 24 oktober 2007 
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i = nominell ränta 

n = antal betalningstillfällen per år  

∑A = summa avgifter 

t = kredittid angivet i antal år 

K = kreditbeloppet 

 

( i / n + 1 )n – 1 + ( ∑A / t ) / (K x 0,5) x 100 = effektiv ränta % 

 

Ett samband, som kan utläsas från formeln, är att en längre kredittid ger en lägre avgift per år 

vilket slutligen leder till en lägre effektiv ränta.  

 

I enlighet med formeln skriver Wärnsund & Johansson (1998) att anledningen till att den 

effektiva räntan är högre än den nominella till stor del beror på att den påverkas av antalet 

betalningstillfällen per år. 

 

3.1.5 Räntans bindningstid 
 
Enligt broschyren ”Bo-ekonomen”, som Institutet för Privatekonomi på Swedbank (2007g) 

utformat, kan kredittagaren välja mellan bunden och rörlig ränta på bolånen. 

 
En lång bindningstid innebär en risk för kreditgivaren eftersom ränteintäkter kan utebli då 

räntan skulle gå upp. För kredittagaren innebär en fast ränta risken att räntorna skulle sjunka 

och att kredittagaren då bundit sin ränta till en högre. Om räntan är rörlig minskar risken för 

kreditgivaren och räntan borde då bli lägre. (Brunhage & Söderberg, 2005) Enligt Swedbank 

(2007f) ger en kortare bindningstid i allmänhet en lägre ränta. 

 

Enligt teorin om att hög risk ger hög ränta (Myhrman, 1988) ger en lång bindningstid 

följaktligen en hög ränta och en fast ränta har en högre ränta än en rörlig. 

 

I regel lånar banker ut med rörlig ränta men också med räntebindning på ett år eller mer. 

Bankernas räntor styrs av Riksbankens reporänta och den interna finansieringskostnaden. 

Internräntan styrs av STIBOR-räntorna, vilket står för Stockholm InterBank Offered Rate. 
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STIBOR-räntorna är de räntor som dagligen ställs vid handel mellan bankerna. (Palmgren & 

Pörner, 1998)  

 

Om tendensen på marknaden är stigande räntor kan det vara en bra idé att binda räntan. På så 

sätt kan bunden ränta anses som en trygghet och mindre risk för kredittagaren då denne alltid i 

förväg vet vad som ska betalas. Är tendensen det motsatta och det till och med råder en låg 

inflation kan det vara ett alternativ att välja rörlig ränta. Det är dock viktigt att markera att 

kredittagaren aldrig i förväg vet hur räntan kommer att utvecklas och det är därför ett bra tips 

att följa räntemarknaden innan beslutet om bunden eller rörlig ränta tas. (Swedbank, 2007g)  

 

Ytterligare ett råd från Institutet för Privatekonomi är att sprida risken. Detta innebär att när 

bindningstiden går mot sitt slut och det är dags att binda om lånet kan inte kredittagaren veta 

vad räntan är i förväg. På grund av detta kan det vara bra att sprida risken genom att ha en del 

av bolånet med rörlig ränta och en del av lånet med bunden ränta med olika bindningstider. 

(Swedbank, 2007g) 

 

3.2 Samband mellan dimensionerna 
 
 
Enligt Wärnsund & Johansson (1998) innebär en noggrannare kreditprövning en mindre risk 

för kreditgivaren att drabbas av förlust. Eftersom risken enligt Myhrman (1988) påverkar 

räntan påverkar också omfattningen av kreditprövningen räntan. En noggrannare 

kreditprövning skulle således innebära en lägre ränta. 

 

Om krediten löper under en längre tid är det enligt Wärnsund & Johansson (1988) svårt att 

bedöma återbetalningsförmågan vilket också innebär en större risk för kreditgivaren. Med 

detta påverkar kredittiden risken och som bekant påverkar risken i sin tur bestämningen av 

räntan. En hög risk ger följaktligen en hög ränta. 

 

En kredit med lång kredittid innebär en större risk för kreditgivaren eftersom sannolikheten att 

kredittagarens återbetalningsförmåga försämras är större än vid en kort kredittid (Wärnsund & 

Johansson, 1998). Wärnsund & Johansson (1998) menar då att det blir viktigare att begära 

säkerhet för krediten, vilket ska minska risken. Därav beror risken, och därmed räntan, inte 
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enbart på hur lång kredittiden är utan också på huruvida säkerhet ställs eller inte. En god 

säkerhet minskar risken vilket kan ge en lägre ränta. 

 

Även den effektiva räntan påverkas av kreditens löptid. Vid låga kreditbelopp och kort 

kredittid slås kostnaderna ut på ett litet belopp under kort tid, vilket ger en hög årseffektiv 

ränta (Wärnsund & Johansson). Detta samband kan ses i formeln för beräkning av effektiv 

ränta där kreditbelopp och kredittid står som nämnare. Är då dessa tal små blir resultatet (den 

effektiva räntan) hög och vice versa. Detta vill säga att kort kredittid ger högre effektiv ränta 

och lång kredittid lägre effektiv ränta. 

 

En lång bindningstid av räntan innebär en risk för kreditgivaren vilket resulterar i en högre 

ränta, enligt Myhrman (1988). Om räntan däremot är rörlig är risken för kreditgivaren lägre 

och räntan skulle då också bli lägre. 

 

Det kan sammanfattas att risken är den slutliga faktor som påverkar räntan men för att 

bedöma denna tas hänsyn till faktorerna kreditprövning, säkerhet, kredittid och räntans 

bindningstid och dessa påverkar då indirekt räntesättningen. 

 

I Figur 3 ges en överblick av sambanden mellan de olika dimensionerna som påverkar risken 

och också leder fram till vad räntan blir. Räntan ska sammanfatta all information, det vill säga 

att de olika dimensionerna avspeglas i räntan. En noggrannare kreditprövning ger en mindre 

risk vilket i sin tur ger lägre ränta. En god säkerhet minskar risken och detta minskar räntan. 

Längre kredittid ger högre risk. Ju längre bindningstid desto högre risk och därmed högre 

ränta. 
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Figur 3: Dimensionernas påverkan av risken leder till räntans bestämning. 
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4. Empirisk metod 

 
Kapitlet beskriver den empiriska metod som använts vid undersökningen. För- och nackdelar 

till olika alternativ diskuteras för att slutligen komma fram till varför vi valt den metod vi valt. 

Här redogörs också för uppsatsens avgränsningar samt operationalisering. Även urvalet för 

den empiriska undersökningen och utformningen av intervjuguiderna klargörs. Kapitlet 

avslutas med källkritik.   

 

4.1 Undersökningens metod 
 
För att få en grundläggande kunskap om hur krediter fungerar har vi använt oss av litteratur 

och vetenskapliga artiklar. Därefter kontaktades olika kreditgivare för att vi empiriskt skulle 

kunna pröva vår teori. För att genomföra detta har vi använt oss av dokumentstudier samt 

intervjuer. Dokumentstudierna har inneburit studier av olika kreditgivares hemsidor och 

broschyrer. En svaghet för dokumentstudier är enligt Andersen (1994) att materialet är styrt, 

det vill säga fastlagt från början. Vi anser dock att vi inte påverkats anmärkningsvärt mycket 

av detta då vi till mestadels använt dokumentstudierna till ren data, till exempel aktuella 

räntesatser.   

 

Intervjuerna har gjorts med olika kreditgivare och har bestått av besöksintervjuer, 

telefonintervjuer och intervjuer via e-mail. I första hand var det besöksintervjuer eller 

telefonintervjuer vi ville genomföra men anpassning har fått ske då inte alla respondenter har 

haft möjlighet att genomföra en intervju på detta sätt och vi har därför blivit ombedda att 

skicka våra frågor via e-mail. Detta har gjort att vi inte har kunnat ställa följdfrågor på samma 

sätt som vid en besöks- eller telefonintervju. Vi har dock fått möjligheten att återkomma 

ytterligare via e-mail om vi haft fler frågor. 

 

4.1.1 Avgränsningar 
 
Denna uppsats har endast behandlat den svenska kreditmarknaden eftersom det, på grund av 

begränsad tid, skulle bli alltför omfattande att undersöka ett större område än så. Vidare har 

en begränsning gjorts till att avse bara konsumentkrediter. Detta har gjorts då en inriktning i 
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uppsatsen är de nya SMS-lånen, som enbart riktar sig till konsumenter. Därmed är det mest 

rättvist att även behandla de övriga krediterna som konsumentkrediter. 

 

Studielån har uteslutits vilket beror på att denna typ av kredit har en speciell karaktär. Det är 

nämligen en kredit som finansieras av statsmedel och omfattas sålunda inte av 

konsumentkreditlagen (1992:830) 1 §. Inte heller genomförs någon sedvanlig kreditprövning 

som i övriga krediter.  

 

Ytterligare en avgränsning är att inte bolån som tillhandahålls av bostadsinstituten, eller av 

andra institut än banker, är medtagna i uppsatsen. Anledningen till detta är att uppsatsen inte 

kan göras alltför omfattande utan fokus ligger på att få en relativt nyanserad syn på de utvalda 

krediter som finns med. Det vore allt för tidskrävande att täcka in alla krediter i denna 

uppsats.  

 

För att på ett lättöverskådligt sätt beskriva krediterna har fem olika dimensioner valts som 

anses relevanta. Syftet med detta val av dimensioner är att belysa vad som påverkar en kredits 

utformning och beteende.  

 

4.2 Operationalisering 
 
Vid vår empiriska undersökning var det av stor vikt för oss att påpeka för respondenten det 

syfte vi har med denna uppsats. Detta för att respondenten lättare skulle kunna ge de svar vi 

sökte. Det var också väldigt viktigt att få respondenten till den insikt att vi inte på något sätt 

ville påverka henne/honom till att svara på ett visst sätt, utan endast till att få ut så mycket 

effektiv information som möjligt och som var relevant för undersökningen. Det har även varit 

vår välvilja att se till att respondenten blir intresserad av denna uppsats för att undvika korta 

eller slarviga svar.  

 

Reliabiliteten i denna uppsats anser vi vara god, då vi varit mycket noggranna i bearbetning 

av den information som insamlats och på ett objektivt sätt lagts fram. Det har även tillfrågats 

fler än en respondent vid varje kreditform, vilket höjer reliabiliteten. Det är viktigt att påpeka 

att liknande svar erhållits från varje respondent. Fler än två respondenter per kreditform har 

inte ansetts nödvändigt då inga förväntade skillnader inom samma kreditform väntades. Det 

kan diskuteras huruvida det har uppnåtts en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet 
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då det empiriska materialet inte prövats innan undersökningen nått respondenterna. Det har 

inte genomförts någon pilotundersökning. Dock är inte en pilotundersökning lika 

betydelsefull för intervjuer som enkäter eftersom anpassning kan ske vid varje enskild 

intervju. På så sätt har vi fått bästa möjliga reliabilitet i svaren. I efterhand anses det ändå att 

intervjuguiden borde ha utstått pilotundersökningar så att en del följdintervjuer skulle ha 

kunnat undvikas. 

 

Teorin har inte varit svår att göra om till observerbara variabler då det i princip direkt går att 

ställa frågor om respektive del (dimension). Teorin sammanfaller alltså enkelt med de 

observerbara variablerna. 

 

Intervjufrågorna har grundats på de dimensioner vi hela tiden fokuserat på. Frågorna har 

baserats på tänkbara förklaringar till kreditens utformning och funktion.  För att uppnå en hög 

validitet är det viktigt att mäta det som verkligen avses att mätas och observeras. Därför är 

intervjufrågorna utformade på det sätt att det verkligen framkommer det som senare vill 

observeras. Vi har inget bortfall då vi fått alla respondenters svar och på så sätt ökar 

validiteten. En nackdel, som tidigare påpekats, är att vi inte har kritiskt prövat och bearbetat 

materialet innan prövning. Hade detta skett hade antagligen validiteten varit ännu högre än 

vad den är idag. 

 

För att göra variablerna mätbara krävs en omvandling av dimensionerna. Alla dimensioner 

utom en, det vill säga kreditprövningen, har varit lätta att observera. Frågorna om 

kreditprövningen har fokuserat på hur en sådan går till. Problemet har sedan varit hur detta 

ska mätas. Därför har vi fokuserat på tid, vilket innebär hur lång tid det tar från ansökan till 

tillhandahållandet av krediten.  

 

Den effektiva räntan har använts som en slutlig variabel för att kunna sammanfatta de övriga 

dimensionerna. Därför har vi försökt att utforma frågorna så att respondenten kunnat ge en 

beskrivande förklaring. Eftersom en mer eller mindre omfattande kreditprövning kunde tänkas 

påverka den slutliga räntan ställdes här frågor om hur kreditprövningen går till och hur lång 

tid den tar för respektive kredit. Då säkerhet kan minska risken och på så vis minska räntan 

utformades även frågor för att ta reda på vilken säkerhet som krävs för respektive kredit och 

på så vis se om det har någon betydelse för räntan hur god säkerheten är. Också kredittiden 

kunde tänkas påverka räntan då en lång kredittid innebär en högre risk och borde ge en högre 
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ränta. Därför ställdes frågor om hur lång kredittiden var på varje kreditform. Sist var räntans 

bindningstid en tänkbar faktor till räntan varför frågor ställdes om hur lång bindningstiden var 

för respektive kredit. 

 

4.3 Urval 
 
Då vi har genomfört intervjuer har vi fått begränsa oss till ett visst antal kreditgivare eftersom 

intervjuer är tidsmässigt krävande. Då vi i uppsatsen behandlar både långa och korta krediter 

har vi undersökt följande kreditformer: bolån, bil- och fritidslån, avbetalning vid bilköp, 

direktlån, avbetalning vid köp i hemelektronikbutik, kontokredit samt SMS-lån. 

 

Vi har valt att intervjua de företag som konsumenten först kommer i kontakt med vid en 

kredit och då behovet funnits har även bakomliggande finansbolag tillfrågats. Exempelvis är 

det inte hemelektronikkedjorna som är den egentliga kreditgivaren vid ett avbetalningsköp 

utan ärendet skickas vidare till en kreditgivare såsom Resursbank. Vi har intervjuat två olika 

företag inom samma sorts kreditinstitut, det vill säga två banker, två bilfirmor, två 

hemelektronikkedjor och två SMS-långivare. Anledningen till detta har att göra med de 

tidsramar vi har – att intervjua ännu fler skulle innebära ett alltför omfattande arbete men att 

intervjua bara ett företag om varje kredit skulle vara mindre tillförlitligt. Alltså, ju fler enheter 

som undersöks desto högre trovärdighet kan framkallas. 

 

Vilka kreditgivare vi har valt att intervjua angående de respektive krediterna har till stor del 

bestämts av bekvämlighetsurval. Vi hade kontakter på de två bankerna samt på ett av 

bilföretagen och dessa fick då i första hand bli våra respondenter angående bolån, bil- och 

fritidslån, direktlån, kontokredit samt avbetalningsköp vid köp av bil. Vi kontaktade även en 

annan bilfirma för att få ytterligare en källa. Detta val föll sig på att denna bilfirma är en av de 

största i Kristianstad.  

 

Valen av hemelektronikkedjor bestämdes av vår kännedom om dessa företag. Att valet föll på 

hemelektronik och inte någon annan bransch är för att det anses vara hemelektronik som är 

mest förekommande vid avbetalningsköp. Anledningen till att vi valde de SMS-långivare som 

är med i denna uppsats föll på att det ena företaget är marknadsledande och dessutom den 

första SMS-långivaren i Sverige. Det andra företaget önskar vara anonymt varför det också är 
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svårt att redogöra för motiven här. De krediter som behandlas i uppsatsen har fått lika mycket 

utrymme för att få en så opartisk bild som möjligt. 

 

Vi tror inte att resultaten har påverkats negativt på grund av att vi valt företag av 

bekvämlighet, snarare positivt då de tillfrågade varit måna om att hjälpa oss och vi har kunnat 

få bättre access än om vi kontaktat något annat företag. Vi tror heller inte att svaren från de 

respondenter vi valt skulle skilja sig från andra, då samma typ av kredit inte rimligen skiljer 

mellan olika kreditgivare.  

 

Då några av respondenterna och företagen önskat uppträda under anonymitet kan vi inte heller 

ange de hemsidor vi besökt som står i relation till dessa respondenter. Detta för att förhindra 

eventuella spekulationer kring vem respondenten är. Därför anges i källorna ”anonym”. 

 

4.4 Intervjuguidernas utformning 
 
Våra intervjuguider har utformats efter de dimensioner som vi i uppsatsen avser beskriva 

krediterna i. Vi har utformat våra frågor så att respondenten fått möjlighet att svara fritt. 

Fördelen med detta är att respondenten bättre kan utveckla och förklara sitt svar och vi har 

därför fått möjlighet till mer uttömmande svar.  

 

4.5 Källkritik 
 
Totalt sett anser vi våra källor som tillförlitliga och för att på bästa sätt öka reliabiliteten har vi 

hämtat information från olika källor. Med detta menar vi att den information vi exempelvis 

fått genom hemsidor därefter kontrollerats i litteratur eller genom intervjuer.  

 

Som vi tidigare redogjort har vi i början av arbetet sökt i litteratur för att få en grundläggande 

kunskap om hur den svenska kreditmarknaden fungerar. Det vi upptäckte då var att 

litteraturen inte var den senaste och därför inte så aktuell eftersom kreditmarknaden ständigt 

på olika sätt uppdateras. På grund av detta är inte litteraturen så tillförlitlig och detta har vi 

haft i åtanke. Dock kan sambanden mellan dimensionerna ändå anses vara något som består 

varför utgivningsåret inte skulle ha väldig betydelse.  
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Förutom litteratur har vi även använt oss av hemsidor. Tillförlitligheten på Internet anses 

vanligtvis inte vara så hög men i detta fall har vi till mesta dels besökt kreditgivarnas egna 

hemsidor, som uppdateras regelbundet. Avsikten med att vi använt Internet är för att få 

uppgifter om bland annat räntesatser och kredittid, det vill säga kvantitativ data. För att 

trovärdigheten ska öka har vi kompletterat informationen från hemsidorna med intervjuerna.    

 

Från början var vår tanke att genomföra alla intervjuer genom besök eller genom 

telefonsamtal. Men med anledning av den geografiska spridningen på respondenterna har vi 

fått genomföra vissa av intervjuerna per mail. Ännu en orsak till att en del av intervjuerna fick 

genomgöras per mail var att respondenterna inte hade tid att genomföra en besöks- eller 

telefonintervju. Detta ser vi som både positivt och negativt. Fördelen är att respondenten kan 

ta sig tid att svara på alla frågor samt utveckla dem till fulländade svar. Nackdelen kan 

däremot vara att vi missar respondentens kroppsspråk och dennes spontana reaktion vid 

intervjun. Respondenten får även tid att tänka till och svara så att svaret gynnar respondenten. 

Ytterligare en nackdel är att man inte kan vara garanterad att det verkligen är den tillfrågande 

som svarar på intervjun. Detta tror vi inte har förekommit i vår undersökning eftersom 

telefonkontakt först har upprättats och sedan har vi oftast haft mer än en mail-kontakt med 

respondenten samt att de mail-adresser som intervjufrågorna har skickats till har varit 

respondenternas personliga mail-adresser.   

 

Sammanfattningsvis har vi fått bra svarsfrekvens från våra intervjuer och genom att 

respondenterna kan vara anonyma i uppsatsen ökar öppenheten i deras svar. Vi känner också 

att respondenterna är tillförlitliga eftersom de är väl insatta i de ämnesområden som 

intervjufrågorna berört. 
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5. Beskrivning av kreditformer 

 
I detta kapitel redogörs för vad som framkommit i den empiriska undersökningen. Kapitlet 

börjar med att utifrån samma struktur som i teorikapitlet beskriva hur de olika dimensionerna 

fungerar i de olika kreditformerna. En sammanställning har sedan gjorts i en matris för att 

överskådligt kunna särskilja krediterna. 

 

Det finns flera sätt att dela in krediter på. Vanliga indelningar är enligt Lennander (2006) 

kredittidens längd, ändamålet med krediten eller säkerhetsobjektet. I denna uppsats har under 

varje dimension en indelning gjorts efter kredittidens längd eftersom SMS-lånen utmärker sig 

i just kredittid.  

 

5.1 Kreditprövning 

 

5.1.2 Långa krediter 
 

För att ta ett lån i bank ansöker kunden (kredittagaren) om krediten genom att fylla i en 

kreditansökan skriftligt, genom att en banktjänsteman tar uppgifterna muntligt över telefon 

eller via ett personligt möte med kunden (Pålsson2). När det gäller lån i Handelsbanken i 

Kristianstad fylls en låneansökan i via Internet som sedan behandlas innan det personliga 

mötet äger rum. Efter att ha fått in ansökan och ställt ett par frågor om kundens livssituation, 

ekonomi, boende etc. samt vad kunden ska använda pengarna till (för att bättre kunna bedöma 

vilket lån som passar kunden bäst) görs en kalkyl för att fastställa kundens 

återbetalningsförmåga (Pålsson2). Det tittas även på om det finns några säkerheter för lånet 

(till exempel en bil eller en fastighet), säger Pålsson2. Uppgifter som Swedbank tittar på är 

också om kunden har fast arbete, hur familjesituationen (barn) ser ut, om det finns övriga 

krediter på andra ställen, driftskostnader, hyra, barnomsorgskostnader, barnbidrag etc. Ibland 

behandlar banken uppgifterna medan kunden väntar men oftast behandlas uppgifterna i lugn 

och ro och kunden meddelas senare (Pålsson2). 

 

                                                 
2 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007. 
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Enligt Rubin3 kollas kunden upp innan mötet genom en så kallad UC-sökning. Från UC 

(Upplysningscentralen) beställer banken en kreditupplysning där det finns uppgifter om 

kundens externa skötsamhet (Pålsson4). Här ser banken enligt Pålsson4 om det finns 

betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos kronofogden, om kunden har lån i andra banker och 

hur stora de i så fall är, taxerad inkomst, hur många frågor det finns på UC sedan tidigare och 

vilken typ av frågor det är. Fås redan i detta moment uppgifter som gör att lånet inte kan 

beviljas, såsom betalningsanmärkningar, så bokas inget personligt möte heller (Rubin3). 

Enligt Rubin3 ingår alltid annars ett personligt möte då det är fråga om ett bolån. 

 

På Swedbank tittas även på den interna skötsamheten och dessa uppgifter finns i bankens eget 

system, i kundbilden. Där finns en sammanställning på kundens engagemang i banken (till 

exempel hur kunden historiskt skött sig i banken, om han/hon brukar övertrassera sitt konto, 

om det ligger påminnelser, krav på andra lån i banken etc.). (Pålsson4) 

 

Bedömningen på Swedbank görs genom granskningar både på den interna och den externa 

skötsamheten för kunden. Det görs genom en credit scoring, vilket enligt Terfelt (2006) är 

vanligt förekommande. Metoden värderar en kreditsökande med avseende på kreditvärdighet 

(Pålsson4). Poängen är mellan 0 och 100 där 0 betyder att kunden har en låg kreditvärdighet 

och 100 att kunden har en hög kreditvärdighet (Pålsson4). Scoringpoängen är enligt Pålsson4 

en sammansättning av den interna och den externa skötsamheten och väger samman både 

positiva och negativa egenskaper hos kunden. Om kunden dock har allvarliga anmärkningar 

hos UC kan det hända att kunden inte scoras alls (Pålsson4). Kunder med en scoring över 40 

poäng anses ha en bra och stabil framtida och långsiktig återbetalningsförmåga men detta 

förutsätter att kundens kalkyl går ihop (kvar att leva på) (Pålsson4) 

 

På Handelsbanken används inte credit scoring. Istället matas uppgifterna in manuellt i datorn 

som betygsätter varje individ för sig. På Handelsbanken används ett eget ratingsystem på 

befintliga kunder. Den lyder på en skala från ett till fem. Detta system innebär att en kollega 

på ett kontor kan bevilja en kredit för en som är kund på ett annat kontor, genom att ta fram 

denna uppgift. Kunden kan nämligen ansöka om lånet via Internet och få lånet beviljat 

därigenom. Det kan då vara en medarbetare på ett annat kontor som beviljar lånet, och därmed 

underlättar ratingpoängen. Detta system är bara till för befintliga kunder. (Rubin3) 

                                                 
3 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007. 
4 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007. 
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Som tidigare nämnts görs en kalkyl för att fastställa kundens återbetalningsförmåga. Det finns 

vissa riktlinjer för vilka kostnader en person anses ha. Enligt Pålsson5 använder banken en 

schablon (kvar-att-leva-av-normen) i kalkylen, vilket innebär att när alla kundens krediter är 

betalda ska kunden ha en viss summa kvar att leva på i månaden. Normen är 7 000 kr/månad 

för en ensamstående vuxen, 10 500 kr/månad för sammanlevande makar och med dem 

jämställda samt 2 000 kr/månad per hemmavarande barn. Enligt Rubin6 används dessa 

riktlinjer och sedan justeras de efter den enskilda individen. Om kunden redan är känd i 

banken görs ingen kalkyl om vetskap redan finns om att denne kan betala tillbaka lånet 

(Rubin6). 

 

Enligt både Pålsson5 och Rubin6 är det återbetalningsförmågan som uteslutande tittas på vid 

kreditprövningen. Det är den som ligger till grund för om krediten kan beviljas eller inte. Efter 

bekräftelse av att återbetalningsförmågan är god kan säkerheterna börja bedömas, innan dess 

är det enligt Rubin6 inte lönt eftersom en säkerhet inte kan väga upp en svag 

återbetalningsförmåga. 

 

Efter att ha behandlat ansökan äger det personliga mötet enligt Rubin6 rum för att bilda sig en 

uppfattning om kunden och vilka kostnader denne har. Beviljningen av lånet sker under det 

personliga mötet. Det som brukar diskuteras under detta möte är räntebindningen (som 

kunden bestämmer), amorteringsplan, borgen och säkerheter. Pålsson5 säger också att om 

allting ser bra ut så meddelas kunden att krediten är beviljad och så bestäms tid för 

utbetalning av lånet. Då tittas bland annat på vilken ränta som kunden får. 

 

Vad gäller skillnad i kreditprövning på om det är en lång eller kort kredit som ansöks om 

svarar Pålsson5 att kalkylkraven är desamma (alltså kvar-att-leva-på normen) men att det i 

vissa fall krävs djupare kalkyler när det handlar om längre krediter såsom bolån. Där måste 

enligt Pålsson5 hänsyn tas till eventuella räntehöjningar i framtiden och se om kunden klarar 

av dessa. Likaså tar kreditprövningen olika lång tid beroende på vilka förutsättningar som 

finns från början och vilken kredit det handlar om (Pålsson5). Ett bolån eller en fastighetsaffär 

tar längre tid än till exempel ett billån eftersom det är fler moment, det vill säga fler 

kontrolluppgifter att stämma av, i en fastighetsaffär. Dock kan man räkna med cirka en timme 

                                                 
5 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007.  
6 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007.  
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innan krediten kan erhållas. Detta sker inte så ofta i praktiken när det gäller bolån (Rubin7) 

men möjligheten finns. 

 

Det är på Swedbank heller ingen större skillnad i kreditprövningstiden, oavsett om det är ett 

långt eller kort lån. ”Kunden kan få besked direkt när det gäller alla typer av lån”, säger 

Pålsson8. Rubin7 på Handelsbanken instämmer. När det gäller Swedbanks direktlån ”Privatlån 

Direkt” är vissa förutsättningar redan givna såsom att det är ett lån utan säkerhet, lån mellan 

20 000 och 350 000 kronor med en kredittid på högst 12 år samt att kunden lämnar 

uppgifterna direkt via telefonbanken eller Internetbanken. Snabbast svar fås via telefon, säger 

Pålsson8 och kreditprövning görs på sedvanligt vis. Rubin7 säger att det inte är någon skillnad 

i kreditprövningstiden mellan de olika lånen. 

 

Enligt Åberg9 ska den kreditsökande vid ansökan om avbetalningsköp av en bil uppge sitt 

person-/organisationsnummer, namn, medsökandes namn och personnummer, telefonnummer 

samt nuvarande årsinkomst. Kunden ska enligt Åberg9 ha fast anställning och en årsinkomst 

över 150 000 kronor.  

 

När kunden bestämt sig för vilken bil som ska köpas görs en kreditundersökning direkt på 

plats via en dator där uppgifter registreras. Här kontrolleras bland annat inkomst och 

eventuella betalningsanmärkningar. För att få krediten beviljad krävs att inga 

betalningsanmärkningar finns. Kunden får meddelande direkt om köpet godkänns eller inte 

efter att kontroll gjorts med kundens uppgifter. Har kunden blivit godkänd skrivs ett kontrakt 

med kunden direkt. Alltså tar det inte mer än en timme för att få en kredit beviljad. (Åberg9) 

 

Eriksson10 berättar att i butiken fylls kundens ansökan i som sedan skickas vidare till BMW 

Financial Services som är BMW:s eget finansbolag. Härifrån görs sedan en UC-sökning på 

kunden och AutoPartner får sedan tillbaka beslutet från finansbolaget. 

 

För bankerna kan sägas att bankerna sinsemellan arbetar på lika sätt, med undantag för credit 

scoring-modellen. I bankernas långa krediter inkluderas bolån samt bil- och fritidslån. 

                                                 
7 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007. 
8 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007.  
9 Björn Åberg, bilförsäljare Hedin bil i Kristianstad, besöksintervju den 20 oktober 2007. 
10 Lars Eriksson, platschef AutoPartner Eriksson & Månsson bil i Kristianstad, telefonintervju den 16 november 
2007. 
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Tillvägagångssättet i kreditprövningen är detsamma för båda dessa krediter. Både Rubin11 och 

Pålsson12 har till och med betonat att det inte är någon skillnad i kreditprövningstid mellan 

lånen. En timme kan generellt sägas vara kreditprövningstiden för dessa krediter. 

 

Av ovanstående kan utläsas att kreditprövningen har ett flertal moment men dessa moment 

återkommer oavsett vilket av lånen bolån, bil- och fritidslån eller direktlån det är fråga om. 

Givetvis i en kredit där säkerhet inte krävs (så kallade blanco-lån), såsom direktlånen, undgås 

momentet att granska säkerheten. I avbetalningsköp av bil görs en UC-sökning men 

säkerheten beaktas. Sammantaget har de långa krediterna en lika snabb kreditprövning som 

direktlånen, som klassas som en kort kredit. 

 

5.1.3 Korta krediter 
 

Direktlånen kan ansökas om via Internet eller telefon och där fås besked direkt (Swedbank, 

2007a; Handelsbanken, 2007a). Om kredittagaren ansöker om lånet på detta vis innebär det att 

handlingarna ska skickas per post vilket betyder att det tar cirka tre dagar innan pengarna 

finns på kredittagarens konto (Handelsbanken, 2007a). Ansöks krediten istället på kontor går 

processen snabbare, förutsatt att kunden har handlingarna i ordning och med sig vid det 

avtalade mötet (Pålsson13). Direktlånen har något snabbare kreditprövningstid eftersom denna 

typ av kredit baseras på att kunden redan ska vara känd av banken (Rubin11). Eftersom lånet 

kan ansökas via Internet förutsätter detta att kunden är i ett system och känd sedan tidigare 

vilket underlättar processen (Rubin11). Kreditprövningen kan ändå sägas ta upp till en timme. 

 

Kreditprövningen i ett avbetalningsköp av hemelektronik går till som så att kredittagaren 

ansöker, oftast på plats, om en kredit som beviljas eller avslås direkt. Detta säger en säljare på 

en hemelektronikkedja14. Prövningen görs i hemelektronikkedjans butiksdatasystem via 

finansbolagets system som är direktkopplat till Upplysningscentralen (Norrthon15). Den 

information, alltså personuppgifter, som kunden måste lämna lagras och matchas således via 

en UC-sökning. Vid kreditbedömningen tas hänsyn till kundens totalekonomi, exempelvis 

beaktas inkomst, boendekostnad och övriga lån som kunden eventuellt har. Via sitt 

                                                 
11 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007. 
12 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007.  
13 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 23 november 2007. 
14 Anonym säljare hemelektronikkedja, besöksintervju den 25 oktober 2007. 
15 Christoffer Norrthon, försäljningschef Resursbank, e-post den 23 november 2007. 
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finansbolag, exempelvis Handelsbanken Finans eller Resursbank, får företaget som 

tillhandahåller varan ett godkännande och krediten går sedan vidare till finansbolaget som tar 

över krediten och kunden. (anonym säljare16). Om ansökan går igenom beviljas krediten och 

kredittagaren erhåller krediten direkt genom att kreditavtalet skrivs ut i butiken och 

undertecknas av kunden (Norrthon17). Detta innebär att det kan ta cirka en halvtimme innan 

kunden får krediten. 

 

För att få kontokredit beviljad ansöks, enligt Rubin18, via bankens hemsida eller görs ett besök 

på kontoret. Redan befintliga kunder som är skötsamma i banken kan beviljas kontokredit 

men även nya kunder i samband med andra affärer kan beviljas kontokredit. Som ny kund kan 

inte en kontokredit tas utan att ha ett sparande samt lönen insatt på ett konto i Handelsbanken. 

Precis som för ett bolån beviljas kontokredit på plats av bankman under mötet, vilket kan ta 

cirka tio minuter om kunden redan är känd i banken. Då ansökan görs via Internet har 

nämligen en bankman redan tidigare registrerat kundens betalningsförmåga, förutsatt att 

kunden är känd. Det är endast återbetalningsförmågan som ligger till grund för beslut om 

beviljning av kontokredit. Handelsbanken vill dock ha ”helkundslösningar”, det vill säga att 

inte bara ha en kund med kontokredit utan gärna att kunden har alla sina bankärenden i 

Handelsbanken. (Rubin18) 

 

Vad gäller SMS-lån börjar kreditprocessen, enligt Johansson19, med att kredittagaren skickar 

in en kreditansökan. I denna ansökan ska kredittagaren lämna uppgifter om namn, 

personnummer, telefonnummer, bankkontonummer samt vilket lånebelopp som önskas 

(Mobillån Sverige AB, 2007a). Enligt en regionchef20 på ett av SMS-långivar-företagen 

kontrolleras ansökan och uppgifterna. Bland annat görs en kreditkontroll (se nedan om credit-

scoring) och en ID-kontroll. ID-kontrollen innebär att genom kontakt med kunden ställs en 

del olika frågor för att säkerställa att det är rätt person som ansöker om krediten. 

 

Efter mottagning av ansökan genomförs en kreditprövning genom en credit scoring 

(Johansson19; anonym regionchef20). Det tittas på alla de faktorer som kan påverka kundens 

ekonomi och återbetalningsförmåga, säger regionchefen20. Detta innebär att kreditgivaren ger 

                                                 
16 Anonym säljare hemelektronikkedja, besöksintervju den 25 oktober 2007. 
17 Christoffer Norrthon, försäljningschef Resursbank, e-post den 23 november 2007. 
18 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, e-post den 19 oktober 2007. 
19 Magnus Johansson, VD Mobillån Sverige AB, e-post den 17 oktober 2007. 
20 Anonym regionchef på ett anonymt SMS-långivarföretag, e-post den 13 november 2007. 
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kredittagaren en poängbedömning utifrån en utarbetad kreditmall som jämför all data som går 

att samla in enligt svensk lagstiftning för att få fram ett kreditbeslut. Scoringmodellen är de 

samlade faktorer som tittas på för att se om en kund har en god återbetalningsförmåga eller 

inte (regionchefen21). Exakt hur mallen har utformats hos denna SMS-långivare kan 

respondenten inte gå in på. I verktyget ställs enligt respondenten dock faktorer upp såsom 

inkomst, boendeform, betalningshistorik, civilstånd, betalningsanmärkningar och andra 

faktorer som påverkar en kunds förmåga att betala tillbaka. Även åldern är en intressant 

faktor. Vanligt förekommande är att kreditgivaren använder sig av olika leverantörer av 

kreditinformation, exempelvis Upplysningscentralen och Dun & Bradstreet som i sin tur 

hämtar uppgifter från samtliga källor på marknaden, till exempel Skattemyndigheten, 

folkbokföringsregister och kronofogdemyndigheter (anonym regionchef21).  En hög poäng 

innebär att kredittagaren har en god återbetalningsförmåga och förmodas beviljas kredit. 

 

Efter kreditprövningen, menar Johansson22, att det görs ytterligare en intern kontroll innan 

lånet slutligen betalas ut. Kredittagaren får besked via SMS om krediten är beviljad eller inte 

(anonym regionchef21). Kunden läser då igenom villkoren och bekräftar lånet genom att 

skicka en bekräftelse via SMS varefter utbetalningen görs. Hela kreditprocessen går väldigt 

fort. Om lånet godkänns har kredittagaren pengarna insatta på sitt bankkonto inom en kvart 

(Mobillån Sverige AB, 2007b).  

 

Kreditprövningen för direktlån fungerar som sagt på samma sätt som för de långa krediterna, 

med undantag för prövning av säkerhet. Kreditköp på avbetalning i en hemelektronikbutik är 

förenklad, då endast en UC-sökning görs och kunden får besked direkt. För kontokredit är det 

endast återbetalningsförmågan som ligger till grund för beslutet och denna bedöms på samma 

vis som vid andra lån i bank. SMS-lånen använder sig av credit scoring för att ta fram 

återbetalningsförmågan och alltså är det den som bedöms även här. Det som kan ses är att 

återbetalningsförmågan är ett grundläggande rekvisit men att denna bedöms och definieras lite 

olika av respektive kreditgivare. Ett SMS-lån är beviljat inom en kvart trots bedömning av 

återbetalningsförmågan medan ett direktlån eller bolån tar upp till en timme.  

 

Kreditprövningen har olika omfattning beroende på vilken kredit som tas. En kreditprövning 

genomförs i alla krediter men vad som ingår i denna prövning kan variera. Kreditgivarna har 

                                                 
21 Anonym regionchef på ett anonymt SMS-långivarföretag, e-post den 13 november 2007. 
22 Magnus Johansson, VD Mobillån Sverige AB, e-post den 17 oktober 2007. 
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dock olika krav när de bedömer de olika faktorer som ingår i kreditprövningen. Ingen markant 

skillnad i tid kan uppmärksammas. 

 

I Figur 4 redovisas de olika faktorerna som ligger i bedömningen. God återbetalningsförmåga 

definieras olika av respektive kreditgivare. Återbetalningsförmågan ställs i förhållande till 

vilken typ av kredit det är. 

 

 
Figur 4: Återbetalningsförmåga 
 

5.2 Säkerhet 
 

5.2.1 Långa krediter 
 

I allmänhet lämnas säkerheter i de långa krediterna. Enligt Pålsson23 vill banken ha säkerhet 

vid lån av större belopp såsom bolån och bil- och fritidslån. Pålsson23 berättar vidare att i ett 

bolån består säkerheten antingen av borgen eller pantbrev i den fastighet som lånet avser. 

Rubin24 bekräftar detta. Vidare påpekar Rubin24 att i de fall återbetalningsförmågan inte är 

god så finns det ingen anledning att titta på säkerheterna.  

 

Som Pålsson23 tidigare poängterat undersöks säkerheter för lån och detta gäller även vid bil- 

och fritidslån. I dessa lån består säkerheten av objektet, exempelvis bilen eller båten. Även i 

denna typ av kredit kan säkerheten bestå av borgen. 

 

                                                 
23 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007. 
24 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007. 
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Beträffande avbetalningsköp av en bil kan enligt Åberg25 borgen förekomma som en säkerhet. 

Vidare berättar Åberg25 att det finansbolag som har hand om utlåning av pengar för bilköpet 

står för att det finns ett återtagandeförbehåll och att bilen ofta står med som säkerhet för 

krediten, förutom då bilen är av för lågt värde. Ett återtagandeförbehåll måste registreras i det 

kontrakt som vid köpet skrivs hos bilhandlaren. Det finansbolag som bilhandlaren samarbetar 

med måste i sin tur ha angett att återtagandeförbehåll finns och det blir detta som står som 

säkerhet för krediten. Objektet, bilen, värderas alltid från finansbolagets sida, vilket avgör 

dess säkerhetsvärde och lämplig kredittid. (Åberg25) I stort sett måste alltid ett avgörande ske 

efter kontroll, från fall till fall.  

 

För långa krediter är det svårt att förutse återbetalningsförmågan under hela krediten, dock är 

det ändå det mest elementära som kollas upp för att krediten överhuvudtaget ska bli beviljad. 

Sedan kollas vilka säkerheter som kan lämnas för att uppväga de eventuella risker som kan 

finnas att inte återfå det utlånade kapitalet. Saknas återbetalningsförmåga skall kredit inte 

lämnas. Sammanfattningsvis krävs någon form av säkerhet för alla långa krediter men graden 

av styrka i säkerheten varierar. 

 

5.2.2 Korta krediter 
 

Till skillnad mot de långa krediterna lämnas ingen säkerhet för de korta krediterna. När det 

gäller direktlån berättar Pålsson26 att det är ett lån utan säkerhet, så kallat blancolån. Ett 

direktlån är också ett lån som kunden är beredd att ta mot en högre kreditkostnad då ingen 

säkerhet behöver lämnas (Rubin27). Då ingen säkerhet behöver lämnas tar alltså banken ut en 

högre ränta (Rubin27). Storleksmässigt kan ett direktlån jämföras med ett billån. Däremot blir 

kostnaden för ett direktlån högre, då det i kontrast till billån, inte krävs säkerhet. 

 

Vid avbetalningsköp berättar en anonym säljare28 på en hemelektronikkedja att ingen säkerhet 

lämnas. Detta bekräftas av Norrthon29 på Resursbank, som är ett av finansbolagen som står 

bakom avbetalningsköpen. Säljaren28 berättar att om kredittagaren inte fullföljer kreditavtalet 

skickas istället ärendet till Kronofogdemyndigheten eller finansbolagets inkassoverksamhet. 

                                                 
25 Björn Åberg, bilförsäljare Hedin bil i Kristianstad, telefonintervju den 14 november 2007. 
26 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 2 november 2007.  
27 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, telefonintervju den 13 november 2007. 
28 Anonym säljare hemelektronikkedja, besöksintervju den 25 oktober 2007.  
29 Christoffer Norrthon, försäljningschef Resursbank, e-post den 23 november 2007. 
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Inte heller vid kontokredit eller SMS-lån lämnas någon säkerhet. Detta innebär då att inga av 

de korta krediterna har något krav på säkerhet, och kan gå under kategorin blanco-kredit. 

 

5.3 Kredittid 
 

5.3.1 Långa krediter 
 

Ett bolån kan ha en kredittid på upp till 50 år (Swedbank, 2007b) medan det för ett bil- och 

fritidslån kan löpa mellan två och 15 år varav billån är upp till sju år (Handelsbanken, 2007b). 

Vid kredit för ett billån värderas bilens värde och en lämplig kredittid inom detta intervall 

föreslås (Handelsbanken, 2007b).  

 

Åberg30 berättar att kredittiden för avbetalningsköp av en bil är mellan två och sex år. Han 

understryker dock att för nya bilar kan kredittiden vara upp till sju år. Varje objekt värderas 

också här från fall till fall och vid kreditprövningen föreslås vilken kredittid som blir mest 

lämplig. Om kunden önskar en kredittid på sju år ska kunden betala en högre kontantinsats 

som är cirka 30 %. Hos AutoPartner Eriksson & Månsson Bil är det snarlika regler men med 

skillnaden att kredittiden hos dem är två till fem år (AutoPartner, 2007). Endast vid nybilsköp 

kan kredittagaren helt bestämma vilken kredittid som önskas, förutsatt att kredittagaren 

uppfyller övriga krav såsom god återbetalningsförmåga. Ett avbetalningsköp av bil är 

likvärdigt ett vanligt billån i avseende på kredittiden. 

 

Kredittiden för långa krediter bestäms utifrån hur krediten ser ut. I förhållande till kreditens 

storlek, återbetalningsförmåga och säkerhet kan kredittiden bestämmas. Kredittiden för ett 

bolån bestäms upp till 50 år. Ett bolån får anses som en mycket lång kredit och där huset står 

som säkerhet. För bil- och fritidslån från en bank samt billån från bilhandlare bestäms 

kredittiden utifrån bilens värde, det vill säga vad den rimligen bör vara värd och då också hur 

länge kreditgivaren vågar lämna kredit för den. Kredittid för långa krediter bestäms alltså 

utifrån värdet på det objekt som belånas. 

 

                                                 
30 Björn Åberg, bilförsäljare Hedin bil i Kristianstad, besöksintervju den 20 oktober 2007. 
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5.3.2 Korta krediter 
 
Det föreligger en variation i kredittiden för de korta krediterna. När det gäller direktlån har de 

en kredittid från ett år upp till tolv år (Handelsbanken, 2007a; Swedbank, 2007a). På en 

hemelektronikkkedja är kredittiden vid avbetalningsköp vanligen mellan tre månader och sex 

år och kredittagaren väljer själv vilken kredittid som önskas (anonym säljare31). 

 

Rubin32 förklarar att kontokrediter är säregna i sitt slag eftersom de inte har någon direkt 

kredittid. Istället betalar kredittagaren krediten vartefter pengar kommer in på dennes konto. 

Skulle kredittagaren vara på obestånd att betala ökar räntan till nästa gång en betalning sker.  

Pålsson33 menar att en kontokredit i regel löper på ett år i taget. 

 

Det som utmärker SMS-lån är bland annat den korta kredittiden på 30 dagar (Mobillån 

Sverige AB, 2007c). En anonym regionchef34 på ett SMS-långivarföretag förklarar att tanken 

med SMS-lån är att det är ett ”innan-löning-lån” som innebär ett lån som kredittagaren kan ta 

för att bekosta något som inte kan vänta tills lönen kommer. Vidare förklarar regionchefen34 

att när lönen utbetalas, som sker var 30: e dag, återbetalas även SMS-lånet. Utifrån detta 

resonemang har kredittiden bestämts till just 30 dagar. Det ska alltid vara möjligt att återbetala 

när lönen kommer (anonym regionchef34). 

 

De korta krediter som behandlas i denna uppsats har i de flesta fall en kredittid som bestäms 

utifrån kredittagarens önskemål. Vid direktlån, där ingen säkerhet lämnas, är det upp till 

kunden att bestämma kredittiden (Swedbank, 2007c) förutsatt god återbetalningsförmåga. 

Samma gäller vid avbetalningsköp av hemelektronik. Kunden bestämmer hur lång 

amorteringstiden ska vara. För dessa korta krediter gäller att ju längre kredittid som önskas, ju 

dyrare blir krediten (anonym säljare31). Vid avbetalningsköp ökar den effektiva räntan med 

tiden (anonym säljare31). 

 

För den korta krediten SMS-lån är kredittiden på förhand bestämd. Kunden kan inte med hjälp 

av vare sig extra god återbetalningsförmåga eller lämnad säkerhet påverka kredittidens längd.  

 
                                                 
31 Anonym säljare hemelektronikkedja, besöksintervju den 25 oktober 2007. 
32 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, e-post den 19 oktober 2007. 
33 Eva Pålsson, banksäljare Swedbank i Sösdala, e-post den 22 november 2007. 
34 Anonym regionchef på ett anonymt SMS-långivarföretag, e-post den 13 november 2007. 
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5.4 Ränta 
 
Den nominella räntan för respektive kredit har tagits fram genom respondenternas hemsidor 

och intervjuer. Kompletteringar har ibland gjorts med andra hemsidor då informationen om 

ränta på vissa av respondenternas hemsidor varit svag.  Detta gäller Swedbank och 

Handelsbanken, som varit våra respondenter i bankvärlden, då det ibland hänvisas till att 

räntesättningen är individuell. Istället har SEB och Nordeas hemsidor använts utan att någon 

större skillnad förväntas finnas. Ett genomsnitt har sedan beräknats för varje typ av kredit. 

Detta genomsnitt av den nominella räntan har sedan legat till grund för beräkning av den 

effektiva räntan, som beräknats för att få en rättvis bild av vad kreditkostnaden egentligen är. 
 
Uträkning av effektiv ränta kan te sig tämligen komplicerad och i Konsumentverkets 

Författningssamling (2001:4) redogörs för en formel för beräkning av effektiv ränta. I denna 

uppsats har dock en förenklad beräkning gjorts för att lätt kunna appliceras på de olika 

krediterna. Formeln innebär en överslagsmässig beräkning men i denna undersökning är 

exakta tal inte det väsentliga utan endast en uppskattning önskas för att kunna jämföra 

krediterna emellan. I kapitel tre beskrevs två sätt att betala krediter på, med rak amortering 

eller som ett annuitetslån. Den formel som valts här är den som redogörs för i teoriavsnittet 

3.1.4.1 och innebär ett antagande av rak amortering. Om den effektiva räntan istället räknas ut 

på ett annuitetslån är skillnaden endast marginell. Amortering kan ske månadsvis, kvartalsvis 

eller årsvis. Hur ofta amortering sker har dock endast en liten betydelse i den effektiva räntan 

och i denna undersökning har kvartalsvis återbetalning valts eftersom det enligt Yard35 borde 

vara vanligast.  

 

Den effektiva räntan har beräknats med samma formel för alla krediter som tagits upp i denna 

uppsats. Vid beräkning av effektiv ränta tas både nominell ränta och avgifter för krediten 

med. Här har aviavgifter utgått i beräkningen eftersom kredittagaren oftast kan välja hur 

betalning ska ske. Vid Internet-betalning utgår aviavgift. Ett exempel på uträkning återfinns i 

Bilaga 1. SMS-lånen står dock som undantag till den använda formeln vilket kommer att 

redogöras för i avsnitt 5.4.2.  

 

Beräkningen av den effektiva räntan har vidare skett efter Konsumentverkets riktlinjer 

(KOVFS 2004:6). Detta innebär att vi har räknat på kreditbeloppet 10 000 kronor för en kredit 

                                                 
35 Stefan Yard, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, e-post den 24 oktober 2007. 
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som vanligen har ett belopp på upp till 40 000 kronor och för krediter som vanligen har ett 

kreditbelopp på över 40 000 kronor har vi gjort beräkningen på 100 000 kronor. Vidare har 

kredittiden satts till fem år, också i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer. Den effektiva 

räntan har beräknats med kvartalsvis betalning, eftersom detta är vanligast, men enligt 

Konsumentverkets riktlinjer ska kontokredit beräknas med månadsvis betalning, varför detta 

gjorts. 

 

5.4.1 Långa krediter 
 
Rubin36 förklarar att ju mer kapital en kund har i Handelsbanken desto lägre ränta kan kunden 

erbjudas. Detta kan ses som en förmån för kunden samt ett sätt för Handelsbanken att behålla 

sin kundkrets. Vid räntesättningen betonar Rubin36 att den bestäms utifrån den individuella 

riskbedömning som görs vid kreditprövningen och vanligtvis gäller att en hög risk innebär en 

hög ränta. Räntan för bolån i de största bankerna, det vill säga Handelsbanken, Nordea, SEB 

och Swedbank ligger genomsnittligt på 5,3 % (Handelsbanken, 2007c; Nordea, 2007; SEB, 

2007; Swedbank, 2007d) vilket ger en effektiv ränta på cirka 5,6 %  

 

Bil- och fritidslån har en effektiv ränta på cirka 7 %, vilket är några procentenheter över 

bolånen (ibid.) Enligt Åberg37 är räntan för ett avbetalningsköp av en bil på Hedin bil cirka 

6,95 %, vilket blir 7,31 % i effektiv ränta. På AutoPartner Eriksson & Månsson Bil i 

Kristianstad är den effektiva räntan 7,45 % (Eriksson38) 

 

5.4.2 Korta krediter 
 
Krediter med kort kredittid har en högre ränta än krediter med lång kredittid. Direktlån har en 

genomsnittlig ränta på 8,1 % (Handelsbanken, 2007a; Swedbank, 2007a) vilket ger en effektiv 

ränta på cirka 8,6 %. Avbetalningsköp av hemelektronik har däremot en betydligt högre ränta, 

den effektiva räntan stiger här med kredittiden och ligger för fem år på cirka 17,0 %. Konto- 

och kortkredit har en nominell ränta på 10 % (Swedbank, 2007e) och en effektiv ränta på 

närmare 14 %. 

 
                                                 
36 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007. 
37 Björn Åberg, bilförsäljare Hedin bil i Kristianstad, besöksintervju den 20 oktober 2007. 
38 Lars Eriksson, platschef AutoPartner Eriksson & Månsson bil i Kristianstad, telefonintervju den 16 november 
2007. 



SMS-lån – marknadsmässig eller abnorm kredit? Gustafsson, Kvist & Moberg 
 

 41

SMS-lånen utgör undantag i den beräkning av effektiv ränta som tidigare använts. Eftersom 

SMS-lånen inte kan löpa på en kredittid av fem år och inte heller ha ett kreditbelopp på 10 

000 kronor beräknas denna kredit något annorlunda. Då SMS-lånen endast har en kredittid på 

en månad måste vi först räkna om till årsbasis, eftersom den effektiva räntan alltid räknas per 

år. Avgiften måste också räknas om till procent, i princip kan man säga att den räknas om till 

ränta. Beräkningen görs på ett genomsnitt av respondenternas avgifter. Ett SMS-lån på 1000 

kronor har en avgift på 250-300 kronor (Mobillån Sverige AB, 2007c; anonym källa, 2007) 

vilket ger ett genomsnitt på 275 kronor. I procent blir detta 27,5 % (275/1000) varför den 

effektiva räntan blir 1,27512-1 = 1745 %. För att visa vilken skillnad det blir i den effektiva 

räntan beroende på vilket kreditbelopp som tas visas här också en uträkning vid ett belopp på 

3 000 kronor. Då är avgiften genomsnittligen 675 kronor, vilket blir 675/3000 = 22,5 % och 

på så sätt blir den effektiva räntan ”bara” 1042 % (1,22512-1).  

 

Det kan diskuteras huruvida den effektiva räntan för SMS-lån är korrekt beräknad då en sådan 

här kredit faktiskt bara kan löpa på en månad. Den effektiva räntan anges dock alltid i årsränta 

varför det har gjorts. Hade det däremot räknats efter de verkliga premisserna att krediten bara 

löper på en månad skulle räntan ligga på 20-25 % och då följa mönstret. Då hade detta inte 

längre varit en beräkning till effektiv ränta eftersom en effektiv ränta innebär en beräkning per 

år. 

 

Det är viktigt att uppmärksamma att SMS-lån inte har någon nominell ränta, utan enbart en 

kreditavgift. Anledningen till detta är enligt en regionchef39 på ett SMS-långivarföretag att det 

ska vara enkelt och tydligt för kredittagaren att kunna se kostnaden för att ta ett SMS-lån. 

Vidare menar regionchefen39 att kreditavgiften är enklare att följa och förstå än svårbegripliga 

räntesatser. Kreditavgiften bestäms av kostnader för alltifrån kreditprövning, handläggning av 

krediten, SMS-kostnader, fakturering, marknadsföring, kundtjänst samt eventuella 

kreditförluster (anonym regionchef39) Detta resulterar i att den effektiva räntan blir mellan 

1042 % och 1745 % efter våra genomsnittliga beräkningar, beroende på hur stort lånebeloppet 

är. Den effektiva räntan minskar med ökat kreditbelopp eftersom kreditavgiften inte ökar 

proportionellt. 

                                                 
39 Anonym regionchef på ett anonymt SMS-långivarföretag, e-post den 13 november 2007. 
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5.5 Räntans bindningstid 
 

5.5.1 Långa krediter 
 
 
Rubin40 påpekar att räntan endast går att binda vid bolån. Vid bolån kan räntan bindas från ett 

till tio år (anonym privatrådgivare41). Rubin40 förklarar att den bundna räntan kan ses som en 

trygghet för kredittagaren eftersom det ger klara och tydliga villkor om vilken ränta som ska 

betalas. Både bil- och fritidslån och avbetalning hos bilhandlare ändrar räntans bindningstid 

efter reporäntan (anonym privatrådgivare41 och anonym kundtjänst42). 

 

5.5.2 Korta krediter 
 
Eftersom det endast är möjligt att binda räntan vid bolån, som är en lång kredit, finns det inget 

att ta upp om räntans bindningstid vid korta krediter. Direktlån, avbetalning vid 

hemelektronik och kontokredit ändrar bindningstiden efter reporäntan (anonym 

privatrådgivare41 och anonym säljare43). 

 
 

5.6 Sammanställning av data 
 

I matrisen nedan sammanställs dimensionerna med de olika krediter som i denna uppsats 

granskas närmare. Här ses hur långa krediter respektive korta krediter är uppdelade efter 

vilken kredittid de har. Matrisen är indelad i långa och korta krediter i enlighet med 

uppsatsens genomgående struktur.  

 

När vi tidigare har definierat långa och korta krediter har vi gjort det med utgångspunkt i 

kredittiden. Om en kredit har en lång kredittid har vi namngivet den som en ”lång kredit” och 

om den har en kort kredittid har vi namngivet den som ”kort kredit”. I matrisen hamnar alla 

krediter med en kredittid på ett år eller mindre under ”korta krediter”. Den kredittid som är 

den lägsta i varje fall är den som avgör i vilken kategori krediten som helhet hamnar. 

 
                                                 
40 Mikael Rubin, bankdirektör Handelsbanken i Kristianstad, besöksintervju den 12 oktober 2007. 
41 Anonym privatrådgivare på en anonym bank i Kristianstad, telefonintervju den 30 november 2007.  
42 Anonym kundtjänst på anonymt finansbolag, telefonintervju den 30 november 2007. 
43 Anonym säljare hemelektronikkedja, besöksintervju den 25 oktober 2007. 
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 Kredit-

prövningstid 
Säkerhet Kredittid Nominell 

ränta 
Effektiv ränta Räntans 

bindningstid 
LÅNGA 
KREDITER 

      

Bolån Ca 1 timme Pantbrev 
Borgen 

 < 50 år 5,29 % 5,63 % 1-10 år 

Bil- och 
fritidslån 

Ca 1 timme Objektet 
Borgen 

2-7 år <15 år 6,70 % 7,01 % Ändras efter 
reporäntan 

Avbetalning 
Bilhandlare 

Ca 1 timme Objektet 
(återtagande
-förbehåll) 

2-6 år 6,95 % 7,31 % Ändras efter 
reporäntan 
 

       

KORTA 
KREDITER 

      

Direktlån Ca 1 timme Ingen 1-12 år 8,10 % 8,59 % Ändras efter 
reporäntan 

Kontokredit/ 
Kortkredit 

Ca 10 minuter Ingen 1 år 10,00 % 13,87 % Ändras efter 
reporäntan 

Avbetalning 
Hem- 
elektronik- 
kedja  

Ca 30 minuter Ingen 3 månader –
6 år 

14,94 % 16,98 % Ändras efter 
reporäntan 

SMS-lån 10-15 minuter Ingen 30 dagar 0 % 1042 % - 1745 % Har ingen ränta 
men avgiften 
bunden 30 dgr 

 
Figur 5: Matris 
 
 
En dimension är kreditprövningstiden, vilket i denna uppsats avser den tid det tar från att 

kredittagaren lämnar in ansökan till dess att krediten kan ges. I praktiken förekommer det 

dock inte särskilt ofta att ett bolån erhålls efter en timme men detta beror oftast på 

kredittagaren. Det är här möjligheten att erhålla krediten inom en timme som räknas. 

 

Bolån i denna uppsats avser lån av en storbank, som i denna uppsats innefattar 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 

 

Generaliseringar och sammanslagningar har gjorts i matrisen. Billån och fritidslån tagna i 

bank fungerar på samma sätt och vidare är villkoren för båt och MC mycket snarlika bil- och 

fritidslånen. Av dessa anledningar har krediten gemensamt döpts till ”bil- och fritidslån”. Det 

är inte bara banker som erbjuder billån utan även bilförsäljarna själva, dock fungerar dessa 

billån i sin karaktär i princip på samma sätt som avbetalningsköp av hemelektronik. Därför 

ligger billån också under rubriken ”avbetalning” men under lång kredit då kredittiden är från 
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två år. Skillnaden mellan ett billån i bank och billån hos bilhandlare är hur själva lånet betalas 

ut till kredittagaren. På bank får kredittagaren pengar för att köpa bil hos valfri bilhandlare. 

Hos bilhandlare köps bilen på avbetalning hos den specifika bilhandlaren. 

 

Direktlån är en typ av kredit som de flesta banker tillhandahåller men som ges olika 

benämning i respektive bank. Villkoren är emellertid av samma art och lånen kan därför slås 

samman i matrisen. Även kontokredit tillhandahålls av banker och får anses som en kort 

kredit då den löper på ett år i taget. 

 

Avbetalningsköp av hemelektronik ligger under avbetalning i korta krediter då fasta har tagits 

på den lägsta kredittiden, det vill säga tre månader. 

 

SMS-lån kan på grund av sin speciella karaktär inte sammanslås med någon annan kredit. I 

uppsatsens problemdiskussion diskuterades huruvida SMS-lån särskiljde sig från andra typer 

av krediter. Att de är speciella i sig framgår bland annat av deras korta kredittid. 

 

Tyngden i denna uppsats ligger på att jämföra de olika krediterna med varandra och inte att 

jämföra krediterna inbördes, till exempel att jämföra bolån mellan de olika bankerna. En 

inbördes jämförelse har bara gjorts som ett första steg för att kunna skapa kategorierna i 

matrisen. 
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6. Analys 

 
I detta kapitel återges först de för analysen viktigaste aspekterna från teorin. Därefter 

behandlas de olika krediterna utifrån teori och empiri. Här påvisas de samband som finns 

mellan olika krediter och vilka mönster det finns. Det redogörs också för hur SMS-lånens 

karaktär skiljer sig från övriga krediters. 

 

En hög ränta föregås av en hög risk och omvänt har en låg ränta en låg risk bakom sig. En 

noggrannare kreditprövning ska minska risken vilket innebär att omfattningen av 

kreditprövningen påverkar räntan. Kredittiden påverkar också räntan då det ligger en risk i att 

återbetalningsförmågan kan försämras över lång tid. En god säkerhet kan dock väga upp detta 

eftersom risken minskar då en god säkerhet kan ställas. Sist påverkar kredittiden också den 

effektiva räntan, då en kort kredittid innebär att kostnaderna slås ut på kort tid. 

 

Risken spelar stor roll vid uppskattning av vad de olika faktorerna har för påverkan på 

varandra. För samma risk men med lång löptid ökar räntan, men långa och korta krediter har 

inte samma risk. De krediter med längre löptid har inte samma risk eftersom säkerhet begärs 

och därmed kan risken minimeras, därför blir heller inte räntan hög.  

 

De långa krediterna innebär en hög risk på grund av den längre kredittiden vilket borde 

föranleda en högre (nominell) ränta än de korta krediterna. Så är dock inte fallet, utan tvärtom 

har de långa krediterna en lägre ränta i förhållande till de korta. Exempelvis bolån som löper 

på upp till 50 år har bara knappt 6 % i effektiv ränta medan en kontokredit som löper på ett år 

i taget har en effektiv ränta som ligger närmare 14 %. Detta kan förklaras genom att de långa 

krediterna i regel kräver säkerhet och en god säkerhet innebär som nämnt i kapitel 3.1.2 en låg 

risk. Säkerheten tar helt enkelt överhanden. En låg risk innebär en låg ränta och alltså blir 

räntan i de långa krediterna istället förhållandevis låg. Styrkan, det vill säga värdet, i 

säkerheten väger dock inte bara upp den långa kredittiden utan väger också över så att risken i 

krediten blir lägre än för övriga krediter. Slutsats kan dras att säkerheten är så god och 

minimerar risken så mycket att krediten nästan skulle vara riskfri. Det är alltså inte så att 

räntan bestäms efter kredittiden utan av säkerheten eftersom den väger tyngre i ett 

sammanhang som detta. Därmed inte sagt att en kredit kan bli helt riskfri på grund av en 

fullgod säkerhet. 
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De långa krediterna har visserligen en lägre ränta än de korta men även skillnader ”inbördes” 

mellan de olika långa krediterna finns. Detta kan förklaras med den typ av säkerhet som ställs. 

Detta samband illustreras i Figur 6 och Figur 7. En bättre säkerhet ger lägre ränta vilket vi 

också kan se då bolånen som kräver en stark säkerhet (pantbrev i fastighet) endast har en ränta 

på 5-6 %. Detta kan då jämföras med de korta krediterna som inte har någon säkerhet alls och 

också har högre räntor (upp till 1745 %).  Bil- och fritidslån samt avbetalningsköp av bil har 

en högre ränta, runt 7 %, än bolån, vilket kan förklaras genom att säkerheterna som ställs vid 

dessa krediter anses svagare. Värdet på säkerheten är mer osäkert under kredittiden. Detta gör 

att risken ökar vilket medför att räntan också ökar. Därav har bil- och fritidslån och 

avbetalningsköp av bil en något högre effektiv ränta än bolån. Detta överrensstämmer med 

teorin att god säkerhet minskar risken som i sin tur ger upphov till lägre ränta. Graden av 

säkerhet har således betydelse för räntesättningen. 

 

Utan SMS-lån

0

5

10

15

20

0 50 100 150

Säkerhet

Ef
fe

kt
iv

 rä
nt

a 
(%

)

Med SMS-lån

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150

Säkerhet

Ef
fe

kt
iv

 rä
nt

a 
(%

)

 
 

Figur 6              Figur 7 
 

För att göra säkerheterna mätbara har rangordning gjorts efter en skala från noll till 100, där noll innebär att 

ingen säkerhet lämnas och 100 att god säkerhet lämnas. Indelningen kan tyckas godtycklig men är endast till för 

att exemplifiera. För att tydliggöra har SMS-lånen exkluderats i det ena diagrammet då det blir lättare att se de 

olika punkterna. 

 

Eftersom de korta krediterna inte kräver säkerhet medför detta en högre risk och därmed 

högre ränta. Tidigare har framkommit att säkerheten väger tyngre än att den korta kredittiden 

innebär en låg risk. Det är tydligen mer riskfyllt att inte ha en säkerhet för lånet än det är 

riskreducerande att ha en kort kredittid. 
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Enligt teorin minskar risken också med förkortad kredittid. Krediter utan säkerhet har en 

kortare kredittid än krediter med säkerhet (jämför bolån på 50 år med fastigheten som 

säkerhet med ett SMS-lån på 30 dagar utan säkerhet alls). Detta beror troligen på att 

kreditgivaren vill minska risken, vilket dock skulle ge en låg ränta. Så är emellertid inte fallet 

utan de krediter med kort kredittid har en högre effektiv ränta. Enligt formeln för beräkning 

av effektiv ränta innebär en kort kredittid att den effektiva räntan blir högre, vilket också 

överrensstämmer med att de korta krediterna har en effektiv ränta på mellan 8,59 % och 1745 

% medan de långa krediterna endast har en effektiv ränta på 5,63 % - 7,31 %. Detta beror på 

att kostnaderna för krediten slås ut på en kortare tid. 

 

Den effektiva räntan skiljer mellan de korta krediterna trots att de är lika i det avseendet att 

ingen säkerhet krävs. Detta kan inte förklaras med teorin att graden av säkerhet påverkar 

räntan eftersom förutsättningarna för säkerhet i de korta krediterna är lika, det vill säga ingen 

säkerhet krävs. Att de korta krediterna direktlån och kontokredit har en låg ränta (cirka 8-14 

% effektiv) jämfört med de andra korta krediterna kan förklaras av att dessa krediter tas i en 

bank där kredittagaren redan är kund, vilket innebär att banken har tidigare kännedom om 

kredittagaren. Det betyder för banken en lägre risk och banken kan således ta ut en lägre 

ränta. När det istället köps något på avbetalning av hemelektronik har kreditgivaren ingen 

kundkännedom. Detta kan förklara en högre ränta trots övriga likheter mellan de korta 

krediterna. I avbetalning av bil har dock kreditgivaren heller inte någon kännedom om 

kredittagaren men ändå är räntan lägre än vid avbetalning av hemelektronik. Förklaring till 

detta är sannolikt att säkerhet lämnas och att denna säkerhet har ett sådant värde att den ger 

skäl för den skillnad som avspeglar sig i den effektiva räntan. 

 

Kreditprövningen är olika omfattande för de olika krediterna men fungerar på likartade sätt. 

Undantaget är dock SMS-lånen som sticker ut genom att ansökan, kreditprövning och 

utbetalning sker inom loppet av 15 minuter. Kontokredit har visserligen också en kort 

kreditprövning på cirka tio minuter men detta förutsätter att kredittagaren redan är känd, 

vilket inte är fallet vid SMS-lån. Ett generellt mönster ses i förhållandet mellan 

kreditprövning och ränta, se Figur 8 och Figur 9. En lite mer omfattande kreditprövning 

verkar i detta sammanhang påverka räntesättningen till det lägre. I Figur 8 visas ett närapå 

linjärt samband mellan kreditprövningstid och effektiv ränta. Avvikelsen är endast marginell 

med ett par procentenheter.  Inkluderas sedan SMS-lånen i diagrammet utgör de en extrem 
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avvikelse, se Figur 9. Som synes är skillnaden i kreditprövningstid mellan SMS-lånen och de 

övriga krediterna inte lika stor som skillnaden i effektiv ränta.  
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Figur 8               Figur 9 

 

Kreditprövningstiden är något varierad mellan de olika krediterna, dock inte på ett sätt att det 

får antas vara avgörande för skillnaderna i krediternas effektiva ränta. Med något ökad 

kreditprövningstid minskar också den effektiva räntan något. Proportionellt sett avviker 

emellertid SMS-lånen ifrån detta mönster. SMS-lånen har en förenklad kreditprövning som 

inte är så tidskrävande. Prövotiden är kort men inte så kort att skillnaden i prövotid mellan 

SMS-lånen och de andra korta krediterna är lika stor som skillnaden i den effektiva räntan. 

Den lilla skillnaden i prövotid kan alltså inte självklart motivera den stora skillnaden i effektiv 

ränta.  

 

Att SMS-lånen har en hög effektiv ränta kan till viss mån motiveras av mönstret att korta 

krediter i allmänhet följs av en högre effektiv ränta. Denna ”regel” kan inte förklaras av att 

kort kredittid innebär en låg risk utan istället av att korta krediter inte kräver säkerhet, vilket 

istället leder till hög risk. Det är de korta krediternas osäkerhet som ger hög ränta, inte de 

korta krediterna i sig. Däremot är den effektiva räntan i SMS-lån extremt hög i jämförelse 

med de andra korta krediterna. Av de variabler (dimensioner) som observerats avviker likväl 

SMS-lån inte så markant från de andra krediterna att det kan motivera denna enorma skillnad i 

effektiv ränta. Avvikelsen i effektiv ränta är anmärkningsvärd. Teorin säger att en lång 

kredittid ger högre risk vilket ger högre ränta, alltså borde en kort kredittid ge lägre ränta. 

Visserligen krävs ingen säkerhet vilket höjer räntan men det finns inget motiv till denna 

exceptionellt höga ränta. 
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Risken kan heller inte förklara priset på krediten då SMS-långivarföretagen uppger att de 

endast har en kreditförlust på 1 % (Johansson44). Detta borde alltså föranleda en mycket lägre 

ränta med tanke på att riskuppskattningen görs låg (man räknar med att få tillbaka 99 % av det 

utlånade kapitalet), men av den höga effektiva räntan att döma speglas istället att risken för 

SMS-långivaren skulle vara hög. Detta säger emot varandra och därför kan inte den höga 

räntan motiveras med hjälp av riskteorin att låg risk leder till låg ränta. 

 

Ett mönster som syns för alla krediter utom SMS-lånen är att den effektiva räntan följer den 

nominella räntan ganska nära. I alla kreditformer ligger den effektiva räntan i närheten av den 

nominella. Exempelvis har kontokrediten en nominell ränta på 10 % och en effektiv på 13,87 

%. Den enda kredit som avviker från detta mönster är SMS-lånen som har en nominell ränta 

på 0 % men trots detta en effektiv ränta på över 1000 %. Detta beror dels på de avgifter som 

tas ut men även på att kredittiden är så kort. När kredittiden är kort blir den effektiva räntan 

hög eftersom man måste räkna om till årsbasis (se formel i avsnitt 3.1.4). 

 

Gällande bindningstid för de krediter som tas upp i denna uppsats har det framkommit att det 

endast är krediten bolån som det går att binda räntan på. Bindningstiden kan ses som en 

trygghet för kredittagaren vid ett bolån och i så fall som en risk för kreditgivaren. Enligt teorin 

borde detta leda till en högre ränta, hög risk – hög ränta. Så är dock inte fallet. Vid bolån är 

räntan låg även om kredittagaren kan binda räntan. Räntan för de andra krediterna är inte 

möjlig för kredittagaren att binda, däremot är räntan densamma under en viss tid till dess att 

reporäntan ändras. (anonym privatrådgivare45; anonym kundtjänst46) Hur ofta reporäntan 

ändrar räntan finns inget generellt svar på. (anonym privatrådgivare45; anonym kundtjänst46) 

Bindningstid borde inte vara någon avgörande faktor för bestämmelsen av den effektiva 

räntan då det inte finns någon regel för hur lång den är på respektive kredit. Därför går det 

heller inte att dra några paralleller eller se några samband gällande bindningstid. 

 

Sammanfattningsvis har det i detta analyskapitel framkommit att det finns ett mönster mellan 

olika typer av krediter. Dock innefattar detta mönster inte SMS-lån. Samband mellan de olika 

dimensionerna som används i denna uppsats kan förklara hur olika krediter beter sig och 

varför den effektiva räntan blir det den blir. Även för krediten SMS-lån framträder samband 

                                                 
44 Magnus Johansson, VD Mobillån Sverige AB, e-post den 17 oktober 2007. 
45 Anonym privatrådgivare på en anonym bank i Kristianstad, telefonintervju den 30 november 2007.  
46 Anonym kundtjänst på ett anonymt finansbolag, telefonintervju den 30 november 2007. 
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mellan dimensionerna men inga samband på så sätt att den extremt höga effektiva räntan kan 

förklaras med hjälp av dessa.  

 

Uppdelningen av långa och korta krediter visar att krediter kan delas in i två kategorier, 

däremot ligger SMS-lånen långt ut i marginalen i de korta krediterna. SMS-lånen påminner i 

vissa avseenden om de andra korta krediterna. Exempelvis krävs ingen säkerhet för någon av 

krediterna och kreditprövningen är relativt lätt att göra. SMS-lånens kredittid avviker heller 

inte extremt då avbetalning hemelektronik kan ha en kredittid på bara tre månader. Däremot 

frångår SMS-lånens höga effektiva ränta från det övriga mönstret. SMS-lånen är lika de andra 

korta krediter i alla avseenden utom på räntan. Därför kan dimensionernas påverkan inte vara 

anledning till den höga effektiva räntan i SMS-lån. Inga samband har sålunda i analysen 

framkommit som kan förklara att SMS-lånen har en sådan hög effektiv ränta som den har. 
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7. Slutsats  

 

I denna uppsats sista kapitel diskuteras olika förklaringar till SMS-lånens avvikelse från det 

generella kreditmönstret. Även förslag till fortsatt forskning presenteras. 

 
 
Efter att ha kartlagt SMS-lånens utformning och beteende har det framkommit att 

kreditformen följer mönstret i dimensionerna kreditprövning, säkerhet och kredittid men 

avviker trots detta extremt i dimensionen effektiv ränta. Då det har framkommit att de andra 

krediterna har ett mönster där det finns klara samband som leder till den effektiva räntan så är 

det tydligt att SMS-lånen är abnorma.     

 

Eftersom räntesättningen bland annat tar hänsyn till risken och ska täcka eventuella 

kreditförluster är detta i SMS-lånen högst märkligt. Risken kan nämligen inte förklara den 

höga effektiva räntan i SMS-lån då kreditförlusten uppges vara väldigt låg, endast 1 %. Detta 

vill säga att en låg ränta borde följa krediten. Dock säger den höga effektiva räntan att risken 

är stor, trots detta existerar kreditformen och marknaden för SMS-lån expanderar och har som 

sagt endast marginella kreditförluster. Det är helt enkelt en vinstmarknad. Ingen illegal 

verksamhet kan påpekas heller, då de följer lagar och förordningar.   

 

En tänkbar förklaring till SMS-lånens existens är att den svenska kreditmarknaden, innan 

SMS-lånens uppkomst, var en icke-effektiv marknad. Den täckte helt enkelt inte alla behov. 

Kreditmarknaden är som vilken annan marknad som helst, det vill säga att det är efterfrågan 

och utbudet som styr. Svaret kan därför tänkas vara att det har funnits en efterfrågan som 

SMS-långivarna har för avsikt att täcka. 

 

Att SMS-lånen existerar tyder på ett det finns en efterfrågan, ty annars hade de inte levt kvar. 

Den höga effektiva räntan kan bero på att det idag inte finns något annat sätt att låna ett lågt 

belopp än att ta ett SMS-lån. Därför får SMS-lånen anses vara marknadsmässiga då 

efterfrågan finns och krediten kan fortleva. 

 

Om man vill ta en kredit på ett belopp under 4 000 kronor finns bara SMS-lån som utbud. Då 

dessa SMS-långivare endast är cirka 18 aktörer på marknaden har de helt enkelt en form av 
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oligopolställning i sitt område på den svenska kreditmarknaden och kan därför ta ut högre 

avgifter. Bankerna har valt att inte ta sig in på marknaden för dessa små krediter och därför 

kommer ingen konkurrens från detta håll som kan pressa priset. Således kan det abnorma i 

SMS-lånen förklaras med att de agerar på en ineffektiv marknad där ett fåtal aktörer agerar. 

    

Ytterligare en förklaring till varför SMS-lånen är abnorma är att de har ett så kallat first-

move-advantage, vilket här betyder att SMS-lånen har ett övertag på marknaden för utlåning 

av småbelopp. Detta beror på att SMS-lånen är en relativt ny tjänst i Sverige och priset på 

denna kredit kommer därför att vara högt i början men när konkurrenterna kommer in kan 

priserna pressas ner. Så länge SMS-långivarna har detta övertag bidrar det till en 

oligopolliknande marknad. Om det finns en marknad som är vinstgivande dröjer det vanligtvis 

inte länge innan konkurrenter intar den (Eklund, 2002). Resultatet av det blir att priserna kan 

pressas ner och räntan kommer att bli lägre. 

 

Frågan är dock vem som vill ta sig in på en sådan hårt debatterad och mediabevakad marknad 

som denna. Risken finns att ett politiskt beslut tas där SMS-lånen inte längre får existera, det 

vill säga ett förbud. Det är också osäkert för nya aktörer att ta sig in på marknaden på grund 

av denna politiska risk och således skapas förutsättningar för en oligopolliknande situation 

och priserna kommer inte att pressas ner. Det är också den politiska risken som bidrar till den 

höga effektiva räntan, då risk påverkar räntan. 

 

Själva debatten om SMS-lånen skulle i sig kunna vara en bidragande faktor till den höga 

effektiva räntan eftersom debatten innebär en risk och skrämmer bort konkurrenterna. Att de 

”vanliga” kreditgivarna inte går in på marknaden kan ha sin grund i detta opinionstryck. 

Trycket från media kan hota kreditgivarnas rykte och vara påtryckande för politiska beslut, 

således en politisk risk. Slutligen, så länge det är en oligopolliknande marknad kommer de 

höga priserna att fortsätta. 
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Figur 10: Förhållandet mellan dimensionerna och räntan i SMS-lån. 

 

Generellt för krediter gäller att räntan är identisk med risken, det vill säga att kreditprövning, 

säkerhet och kredittid påverkar graden av risk som i sin tur påverkar räntan. De enskilda 

dimensionerna påverkar aldrig direkt räntan utan att påverka risken. Risken bestämmer räntan. 

SMS-lånen däremot utmärker sig i detta skede, vilket illustreras i Figur 10. Mellan risk och 

ränta händer något, de är inte längre identiska. Räntan kan inte som tidigare förklaras av 

risken. Istället visas att marknadsförhållandena har betydelse och är en faktor som kommer in 

mellan risken och räntan.  

 

En frågeställning som kan uppkomma är om den effektiva räntan för SMS-lån går under 

ocker. I brottsbalken (1962:700) 9 kap. 5 § döms till ocker ”den som vid kreditgivning i 

näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större 

omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart 

missförhållande till motprestationen”. Åbyhammar (2005) understryker att den effektiva 

räntan ses som ett bra jämförelsemått men att hänsyn bör tas till andra faktorer, som till 

exempel kredittid och kreditbelopp. För att kunna göra en rättvis dom är det viktigt att göra en 

helhetsbedömning, vilket Åbyhammar (2005) påpekar.  

Marknadsförhållanden 
(oligopol) 

First-move-advantage Politisk risk Rykte 

Opinionstryck
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I denna uppsats kan inte vi uttala oss om SMS-lånen är en ockerkredit vilket beror på att det 

inte finns något som tydligt visar när det är ocker. En tydlig lagstiftning om var gränsen för 

ocker går hade eliminerat alla frågetecken om huruvida SMS-lånen är ocker. Då hade 

diskussionen kring ocker varit lättbedömd och ingen kreditgivare hade kunnat bedriva 

verksamhet med tvivelaktiga avgifter och räntor. Om en lagändring hade kommit till stånd 

skulle det innebära en säkerhet och opinionstrycket hade också minskar varför det enligt 

denna diskussion även skulle minska den politiska risken. Med detta hade fler aktörer kommit 

in på marknaden och därmed hade också priset (den effektiva räntan) sjunkit. 

 

Utifrån detta resonemang anses att SMS-lånen är marknadsmässiga eftersom krediten faktiskt 

existerar. Däremot följer de inte mönstret likt de andra krediterna då den höga effektiva räntan 

avviker från mönstret. Slutsatsen blir att SMS-lånen får betecknas som en marknadsmässig 

abnorm kredit. 

 

För att förstå SMS-lånens utformning och beteende måste hänsyn tas till helheten och för 

SMS-lånen spelar marknadens roll in för den effektiva räntans bestämning. Det kan dock 

finnas andra aspekter som spelar in men som i denna uppsats inte beaktats. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

 
I slutsatsen framkom att bland annat first-move-advantage är en bidragande faktor till den 

höga effektiva räntan i SMS-lån. Då SMS-långivarna är fler på marknaden nu än de rimligen 

borde varit för något eller några år sedan kunde det vara intressant att undersöka hur den 

effektiva räntan utvecklats över tiden. Det borde ur denna aspekt vara så att den effektiva 

räntan var ännu högre när SMS-lånen introducerades på marknaden då de hade ett ännu större 

övertag med färre aktörer på marknaden. 
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Bilaga 1 

Exempel på uträkning av effektiv ränta 
 

 ( i / n + 1 ) n – 1 + (( ∑A / t ) / K x 0,5) x 100 = effektiv ränta % 

 

där respektive tecken står för 

 

i = nominell ränta 

n = antal betalningstillfällen per år  

∑A = summa avgifter 

t = kredittid angivet i antal år 

K = kreditbeloppet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uträkning: 

Ränta per kvartal:   5,5 % / 4 = 1,135 % 

Årsränta med kvartalsbetalning: 1,01375 ^ 4 -1 = 5,61 % (årsräntan blir nu 5,61 % 

istället för 5,5 %) 

Årsavgift: 565/5 = 113 kr/år 

 113/50 000 x 100= 0,23 % 

 

Effektiv ränta:  5,61 % + 0,23 % = 5,84 % 

 

En kredit på 100 000 kronor med en nominell ränta på 5,5 % får en effektiv ränta på 5,84 %  

(Med de förutsättningar som är i exemplet)  

Förutsättningar: 

K:   100 000 kr

i:  5,5 % 

∑A:  565 kr 

t:   5 år  
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För att få fram avgiften per år tas en femtedel av uppläggningsavgiften genom halva 

ursprungliga krediten. ”Detta beror på att skulden i genomsnitt är ungefär hälften av den 

ursprungliga skulden. Det är som att räkna på lager, medellager är max + min delat med 2. I 

lånefallet är min = 0, lånet återbetalt efter 5 år. Ska man vara riktigt korrekt är egentligen 

medellånet lite större än hälften, särskilt för annuitetslån” (Yard47).  

                                                 
47 Stefan Yard, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, e-post den 24 oktober 2007. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för bank 
 
Förklara vårt syfte med uppsatsen, och förklara sekretessen. 
 
Kreditprövningsprocessen 
 

• Skulle du kunna göra en generell beskrivning av hur en kreditprövning går till rent 
praktiskt? (från det att kunden ansöker om krediten till det att den blir 
beviljad/avslagen) 

- vilka uppgifter tittar man på? 
- vem vänder man sig till för att få uppgifterna? (Upplysningscentralen?) 
- hur görs bedömningen och av vem? (Kreditvärderingsinstitut? Credit 

Scoring?) 
- hur lång tid tar detta alt. respektive sak (kreditprövningstid) 

 
• Är det skillnad i kreditprövningen beroende på om det är en kort eller lång kredit som 

ansöks om? Vilka skillnader i så fall? 
- Tänkbara skillnader: vilka uppgifter man tittar på, tiden det tar, hur noga man 

tittar 
 

• Hur benämner du processen? (figur 1)  
- Vad menas med ”sedvanlig kreditprövning” – vad ingår i begreppet? 

 
• Hur ser du samband mellan dimensionerna i vår matris?  

- Vilka samband finns det mellan kredittagare och dimensionerna? 
 

 
Empiri-frågor  

• Hur går kreditprövningen till på er bank? 
- Vem gör den? 
- Vilka uppgifter beaktar ni? Återbetalningsförmåga, betalningsanmärkning, tid, 

säkerhet 
- Hur lång tid tar det från ansökan till beslut till att kunden får pengarna? 
- Olika för olika lån? (långa/korta) 
- Vem gör själva bedömningen? Gör ni skillnad på prövning och bedömning? 
- Vilka säkerheter begär ni? Undantag? 
- Räntans bindningstid? Vad är den på era olika lån? 
- Amortering, säkerhet, effektiv ränta; vilken inverkan har de på varandra? 

 
SMS-lån – öppen fråga 

- Vet du vem som ligger bakom sms-lånen? 
- Vad anser du om sms-lån? 
- Anser du att det är ocker? Varför tror du att man inte pratar om det som ocker? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide för SMS-långivare 
 
Förklara vårt syfte med uppsatsen och förklara sekretessen. 
 
 
Kreditprövningsprocessen 
 

- Hur går processen till? (från ansökan till pengar)  
- Vad tittar ni på? (återbetalningsförmåga, betalningsanmärkningar) 
- Varför tittar ni på just de faktorerna? 
- Vart hämtar ni informationen? (UC) 
- Har kredittagaren ångerrätt?  

 
 
Ränta och kostnader 
 

- Varför har ni ingen ränta?  
- Vad baseras kreditavgiften på?  
- Hur kommer det sig att kreditavgiften ökar om lånebeloppet är större? 

Kreditprövningen är väl densamma? Risk? 
- Kan kreditavgiften variera beroende på vem som tar lånet? 

 
 
Lånebelopp 
 

- Hur har ni fastställt de olika lånebeloppen? Varför är maxbeloppet 4 000 kronor?  
 
 
Återbetalningstid 
 

- Hur har ni fastställt återbetalningstiden? Varför just 30 dagar? 
- Vad skulle det innebära om återbetalningstiden istället skulle vara längre? (vad säger 

att låntagaren har 1000 kronor om en månad när hon/han inte har det idag?) 
 
 
Ägarförhållanden 
 

- Hur ser ägarförhållandet ut?  
 
 
Övrigt 
 

- Hur ser ni på den aktuella debatten om SMS-lån? 
- Har ni förändrat något i företaget sedan uppstarten eller är processen och produkterna 

desamma? Varför? 
- Hur stora är era kreditförluster? Hur ser ni på att de är så stora/små? 

 
 


