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1. Inledning

1.1 �mnesbeskrivning

Denna uppsats tar upp en aktuell fr�ga; i vems intresse sker en kreditpr�vning? En aspekt som
behandlas �r de etiska fr�gor som uppkommer vid kreditpr�vningen.

Vi behandlar de olika grupper som kan ha intresse av kreditpr�vningen. Det kan prim�rt
tyckas att kreditpr�vning �r en fr�ga exklusivt f�r banken men t ex samh�llet ber�rs med
n�dv�ndighet.

Under 1990-talet har en fokusering skett p� bankernas kreditpr�vning. Detta fr�mst som en
f�ljd av den finansiella kris som d� br�t ut. Det som ifr�gasatts �r kraven p� en fullgod
kreditpr�vning och ansvarsf�rh�llandet vid de brister som framkommit. I tiden ligger att
kreditgivaren blir angripen mer utifr�n en kombination av g�llande lagregler och etiska
aspekter.

Ordet etik h�rstammar fr�n grekiskan och betyder sedl�ra. Man kan s�ga att etik speglar v�ra
v�rderingar vilka utvecklar normsystem i samh�llet.1

1.2  Syfte och m�l

Uppsatsen inleds med en historisk tillbakablick �ver avregleringen av den svenska
kreditmarknaden och en beskrivning av den bankkris som f�ljde d�rp�. D�refter kommer en
genomg�ng av en kreditpr�vnings intressenter.

De formella reglerna f�r kreditpr�vning tas upp samt ett f�rslag till lag�ndring redovisas.
D�rp� f�ljer r�ttspraxis fr�n domstolarna och ARNs avg�randen vilka belyser skillnader dem
emellan.

Finansinspektionen �r samh�llets tillsynsmyndighet inom omr�det varf�r vi beskriver dess
verksamhet och dess allm�nna r�d. Integritetsfr�gor behandlas s�rskilt.

Efter att ha beskrivit ramverket kring kreditpr�vning och etiska aspekter i samband med detta
har vi tittat n�rmare p� kreditgivning i praktiken. Dels via den allt mer vanliga metoden credit
scoring2 och dels hur en svensk storbank hanterar fr�gor r�rande kreditpr�vning.

Huvudsyftet med uppsatsen �r att kartl�gga och analysera  de olika intressenternas motiv till
kreditpr�vningen. En viktig delfr�ga som behandlas �r hur dessa intressenter p�verkas av
s�v�l formella som etiska spelreglerna inom omr�det.

                                                            
1 Stern/Winroth, Etik i bank, s. 13 ff
2 Credit scoring  �r en datorunderst�dd metod som bygger p� ett statistiskt underlag f�r att bed�ma framtida
�terbetalningsf�rm�ga. Metoden beskrivs n�rmare i avsnitt 11.



6

1.3  Avgr�nsning

I uppsatsen har vi avgr�nsat kredittagaromr�det till att avse konsumenter3 och vad g�ller
kreditgivare har vi avgr�nsat oss till att utg� fr�n bank. Vad g�ller de etiska aspekterna har vi
valt att behandla de fr�gor som direkt kan h�nf�ras till kreditpr�vning.

1.4 Metod

Vi har tagit oss an arbetet genom att studera den regelflora som ber�r �mnet. Det �r lagregler,
praxis, Finansinspektionens allm�nna r�d och ARNs avg�randen. Vi har dessutom f�rdjupat
oss i befintlig doktrin. Vi har �ven s�kt och funnit information via internet.

D� k�llmaterialet �r begr�nsat har vi samlat in information via intervjuer med sakkunniga.
Mycket av den information vi s�kt �r dessutom f�retagshemligheter varf�r en fullst�ndig
inventering inte alltid varit m�jlig.

Det som framkommit ur regelverk, doktrin samt intervjuer har analyserats och sammanst�llts.

                                                            
3 Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i avtalsf�rh�llanden ,2 ¤
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2. Historiskt perspektiv.

Fr�n att ha varit en mycket genomreglerad marknad kom den svenska kredit och
valutamarknaden att avregleras under 1980-talet. 1983 avskaffades bankernas
likviditetskvoter, 1985 togs utl�ningstaken bort, 1987 till�ts bankfilialer utomlands och
slutligen, 1989, avskaffades valutaregleringen. Avregleringen var en anpassning till europeisk
politik p� omr�det. Det var framf�rallt utl�ningstakets avskaffande som medf�rde att
bankerna expanderade kreditm�ssigt. Bankutl�ningen tredubblades fr�n 1985 till 1990.4

Den friare bankmarknaden sammanf�ll med en svensk h�gkonjunktur samt omfattande
f�r�ndringar p� skatteomr�det. �ven en internationell h�gkonjunktur f�rl�ngdes av att
oljeprisena sj�nk kraftigt 1986.

F�r bankerna g�llde det att f�rsvara och �ka sina marknadsandelar p� denna nya och friare
marknad, vilket ledde till stor nyutl�ning. Bankernas f�retagskultur �ndrades i viss m�n till att
bli s�ljorienterad och volym�kning betraktades som likst�llt med �kad l�nsamhet. Hush�llens
sparkvot under 1970-talet var ca. 4 % medan under 1987 - 89 var den ca. Ð 4 %.5  Visserligen
fanns regler f�r kreditgivning nu som d� men Bankinspektionen utf�rdade f�reskrifter f�r att
komma tillr�tta med osund kreditgivning under tiden efter avregleringarna.6

Avdragsr�tten f�r privatpersoner, med full avdragsr�tt f�r r�ntekostnader, gjorde att
utl�ningen expanderade kraftigt. Den gynnsamma skattem�ssiga effekten kombinerat med
ekonomisk tillv�xt ledde till kreditfinansierad konsumtion. Inflationen tog �ven fart och
fastighetspriserna �kade kraftigt. Den skattereform som genomf�rdes 1991 innebar att
r�nteavdragsr�tten s�nktes till 30 % vilket medf�rde att realr�ntan efter skatt steg fr�n Ð1,5 %
till 5 % .7

Sveriges rykte om att devalvera vid �kad arbetsl�shet utsatte kronans fasta v�xelkurs f�r
misstro under inledningen av 1990-talet. Detta ledde till dramatiskt h�jda r�nteniv�er vilket i
sin tur gjorde att fastighetsmarknaden kollapsade. Bankkrisen var ett faktum och Sverige kom
in i en djup l�gkonjunktur.8

Kreditpr�vningen kan misst�nkas ha blivit mer schablonartad under 1980-talet vilket ledde till
en st�rre andel havererade krediter �n vad som varit fallet tidigare. Detta har lett till en
uppstramning under andra delen av 1990-talet. Att notera �r dock att det �terigen finns en
tendens till en �kad utl�ning.

                                                            
4 SOU 1998:160 Reglering om tillsyn av banker och kreditmarknadsf�retag s. 134 ff
5 SOU 1998:160 s. 137
6 Se avsnitt 9.1
7 SOU 1998:160 s. 135
8 SOU 1998:160 s. 140 ff
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3. Intressenter

En m�ngd intressenter till att kreditpr�vning sker kan sk�njas. Nedan f�ljer en uppr�kning av
de viktigaste av dessa och �ven om gemensamma intressen finns s� skiljer de sig �t i n�gra
delar.

3.1 Samh�llet

Utifr�n samh�llets perspektiv �r det viktigt att dess medborgare har tillg�ng till kapital. Detta
fr�mjar den ekonomiska utvecklingen i landet. Det �r rimligt att en s� stor del som m�jligt
kan erh�lla krediter. I de skeden i livet n�r investeringar skall g�ras skall kapitalmarknaden
kunna erbjuda l�n till rimliga villkor.

Staten har under bankkrisen i b�rjan p� 1990-talet ansett det s� viktigt att garantera
betalningssystemet att staten utf�rdade skydd f�r ins�ttarnas medel genom Lag om
ins�ttningsgaranti.9 Det hade inte varit i n�gons intresse om Sverige hade upplevt det kaos och
arbetsl�shet som f�ljde p� Wall Street kraschen i  p� 1920-talet.

Det finns naturligtvis en omfattande reglering av kreditmarknaden i syfte att uppr�tth�lla en
god ordning. Bankr�relselagen reglerar bankens verksamhet och syftar bland annat till att en
god kreditgivningssed efterlevs.10 Bankr�relselagen 2:13 anger att ¬Kredit f�r beviljas endast
om l�ntagaren p� goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsenÉ¬ Best�mmelsen
redog�rs f�r nedan.11

Staten efterstr�var en god ordning i det finansiella systemet f�r att inte tvingas gripa in och
st�tta instituten ekonomiskt.12 En kris i bank och finansv�rden skulle medf�ra allvarliga
samh�llsekonomiska konsekvenser. H�r �r det s�ledes betalningssystemet som s�dant som �r
skyddsv�rt, inte det enskilda institutet.

Det allm�nnas kontroll �ver att bankerna f�ljer lagen ut�vas av Finansinspektionen.13

Finansinspektionen har dessutom utf�rdat allm�nna r�d om hantering av etiska riktlinjer.14

Samh�llet ut�var �ven tillsyn via domstolarna. De ger v�gledning genom sin r�ttstill�mpning i
tvistem�l r�rande till exempel kreditgivning.

I en nyligen presenterad regeringsrapport fr�n 1999 har finansinspektionen konstaterat att
kreditf�rlusterna f�r n�rvarande �r n�rmast rekordl�ga och att n�gon risk f�r att de skulle
skjuta i h�jden f�religger inte.15

                                                            
9 SFS (1995:1592)
10 SFS (1987:617)
11 se avsnitt. 4.1
12 SOU 1999:82, V�rdsl�s kreditgivning samt sekretess i banker m m s. 54 f
13 Bankr�relselagen 1:3
14 FFFS 1982:22
15 De finansiella F�retagen och Marknaderna 1999:7, Dnr. 6571-99-600 s. 50



9

3.2 Banken

Bankens �vergripande m�l �r att generera v�rde till �garna. Banken har givetvis ett
l�nsamhetst�nkande i sin verksamhet vilket inneb�r att de krediter som l�mnas skall ge vinst i
form av en r�ntedifferens mellan in- och utl�ning. Detta r�ntenetto �r ett viktigt
l�nsamhetsm�tt vad g�ller banker.

F�r att undvika att kreditf�rlusterna blir allt f�r stora finns det interna kreditinstruktioner i
bankerna. Dessa syftar till att s�kerst�lla att kreditpr�vning blir enhetlig och noggrann inom
banken. All kreditgivning skall utg� ifr�n den enskilde l�ntagarens �terbetalningsf�rm�ga.

F�r hush�llskrediter anv�ndes ofta s� kallad credit scoring-teknik. Redog�relse f�r metoden
kommer i ett separat kapitel.16 Kort inneb�r metoden en datorst�dd kreditbed�mning som i
huvudsak baseras p� statistisk analys. Som underlag ligger en upplysning fr�n
Upplysningscentralen (UC). Resultatet av bed�mningen redovisas som en po�ngsumma och
resulterar i en rekommendation om s�kt kredit b�r avsl�s eller beviljas. Det �r dock en
beslutsinstans som fattar det slutgiltiga kreditbeslutet. Credit scoring �r ett avancerat
hj�lpmedel f�r att n� en rationalitet i kreditberedningen.

I en h�gkonjunktur kan banken s�nka sina krav p� kreditpr�vningen i syfte att bevara och
kanske ut�ka sina marknadsandelar. Banken kan till exempel s�nka gr�nsen f�r beviljande av
kredit genom att till�ta en l�gre scoringpo�ng.

3.3 Bankens aktie�gare/medlemmar

Aktie�garnas och medlemmarnas prim�ra intresse �r att f� avkastning p� satsat kapital. Det �r
aktie�garnas och medlemmarnas uppgift att p� bolagsst�mman utse bankens styrelse.17

Bankens �gare kan d�rmed avs�tta den styrelse som inte lyckas generera tillr�cklig vinst. Det
�r inte en obetydlig risk i att krav p� l�nsamhet kan f� banken att agera i ett kortsiktigt
perspektiv. Vid en f�rsta anblick kan tyckas att kreditpr�vningen ligger utanf�r aktie�garnas
och medlemmarnas intresseomr�de. F�r att erh�lla maximal avkastning p� kapitalet fordras en
sund kreditstock vilket i sin tur erfordrar goda kreditpr�vningsrutiner.

3.4 Bankens kunder, borgen�rer

De inl�ningskunder banken har �r ocks� borgen�rer i f�rh�llande till banken. Kunden har i
princip l�nat ut pengar mot betalning i r�nta. Bankens borgen�rer har ett intresse av att
bankens utl�ning f�ljer de lagar som reglerar kreditgivning. En sund ordning och att banken
f�ljer kreditinstruktionerna borgar f�r att inl�ningsmedlen inte �ventyras. Blir

                                                            
16  se avsnitt 11
17 Bankaktiebolagslagen 1987:618, 7 kap
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kreditf�rlusterna stora kommer detta med all sannolikhet att drabba bankens fordrings�gare i
form av en l�gre r�nta p� insatta medel.

3.5 Kredittagare

Den som uppb�r kredit har i f�rsta hand att sj�lv ta st�llning till om det egna ekonomiska
utrymmet kan innefatta �terbetalning av beloppet. Men en kredittagare skall kunna utg� fr�n
att en kreditpr�vning sker och att den h�ller s� h�g kvalitet s� att den kan tas f�r gott. Det vill
s�ga att kredittagaren objektivt s�tt har en m�jlighet att �terbetala l�net. Banken skall
naturligtvis i detta sammanhang vara den professionella partner som man kan f�rv�nta sig.
Banken b�r till exempel ha informerat l�ntagaren om l�nevillkoren p� ett s�dant s�tt att
l�ntagaren f�rst�r att r�ntan kan f�r�ndras och att l�net kan bli dyrare som en f�ljd av detta.

Kredittagarens intresse �r att f� del av l�nebeloppet f�r att anv�nda likviden till �nskat
�ndam�l. Att krediten avsl�s kan d�rf�r vara mindre trevligt f�r kunden. Kreditpr�vningen
m�ste ses i ett st�rre samanhang. Det finns en risk i att personer skulds�tter sig f�r mycket och
det �r d�rf�r �ven i l�ntagarens intresse att en ordentlig kreditpr�vning genomf�rs. Ingen �r
betj�nt av att bli �verskuldsatt.

I det enskilda fallet kan det vara s� att kredittagaren k�nner sig felbehandlad av banken. De
kredittagare som inte beviljas kredit har ingen m�jlighet att �verklaga detta utan �r h�nvisade
till andra kreditgivare.

3.6 Borgensm�n/pants�ttare

Bankr�relselagen 2:13 anger att betryggande s�kerhet kr�vs vid kreditgivning. Detta sker
genom att annan person tecknar borgen f�r kredittagarens f�rpliktelse eller att l�s eller fast
egendom pants�tts f�r fordran.

Borgensm�n (l�ftesm�n) skall enligt f�rarbetena till Konsumentkreditlagen genomg� en
kreditpr�vning av sin �terbetalningsf�rm�ga. N�gon kreditpr�vning av pants�ttare sker i regel
inte.

Dessa personer har att r�kna med att banken genomf�rt en ordentlig kreditpr�vning av
l�ntagaren. Det �r p� intet s�tt sj�lvklart att de har en djupare k�nnedom om l�ntagarens
ekonomi.

I de r�ttsfall som framkommit inom omr�det �r det fr�mst borgensm�ns ansvar som
behandlas.
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4.  Lagstiftning

Nedan f�ljer en redog�relse f�r den lagstiftning som kreditpr�vning huvudsakligen ber�rs av.

4.1 Bankr�relselagen

Bankr�relselagen 18 inneh�ller best�mmelser om vad en bank f�r bedriva f�r r�relse samt vissa
andra best�mmelser p� bankomr�det.19

Det finns speciella regler angivna kring kreditgivning. De �terfinns i 2 kap. 13 Ð 19 ¤. Av
dessa �r inledningsparagrafen, 2:13, av st�rsta intresse. Regelns f�rsta stycke skall n�rmare
kommenteras i denna uppsats d� den behandlar kreditpr�vning.

2:13 1 st:

¬Kredit f�r beviljas endast om l�ntagaren p� goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra
l�nef�rbindelsen. Dessutom kr�vs betryggande s�kerhet i form av fast eller l�s egendom eller
i form av borgen. Banken f�r dock avst� fr�n s�dan s�kerhet om den kan anses obeh�vlig eller
om det annars f�rel�gger s�rskilda sk�l att avst� fr�n s�kerhet.¬

Regeln �r n�rmast att betrakta som en ordningsregel som syftar till att skydda bankens
inl�ningskunder. I f�rarbetena anges att regeln ing�r som ett led i att skydda ins�ttarnas
medel.20

Best�mmelsen om kreditpr�vning tillkom som ett utryck f�r g�llande praxis inom bankerna
och departementschefen menade att det inte var tillfredsst�llande att kravet p� bankernas
kreditbed�mning inte var lagf�st. I och med en formalisering av regeln s�  skulle detta
minska risken f�r felaktiga kreditbed�mningar.21 D�remot ges ingen v�gledning p� vilket s�tt
en kreditpr�vning skall genomf�ras. Propositionen anger att banken skall kunna r�kna med att
l�nes�kande kan �terbetala krediten.22

Vad g�ller kravet p� s�kerheter i kreditgivning till privatpersoner kommenteras detta speciellt
i propositionen.23 I och med att en privatpersons �terbetalningsf�rm�ga alltid �r sv�rbed�md,
speciellt n�r det g�ller kredit med l�ng l�ptid, skall kravet p� annan s�kerhet st�llas h�gt.
Undantag fr�n regeln medges vid tillf�llig kredit och n�r det framst�r som obeh�vligt.

Det prim�ra i regeln �r s�ledes en allm�n kreditbed�mningsregel som alltid skall g�lla och
som kompletteras med st�lld s�kerhet. S�kerheten skall vara betryggande vilket inneb�r att
v�rdet av s�kerheten skall, vid en f�rsiktig v�rdering, vid kreditgivningstillf�llet t�cka

                                                            
18 SFS 1987:617
19 Bankr�relselagen SFS 1987:617, 1 kap. 1 ¤
20 Prop. 1983/84:146 s. 11
21 Prop. 1983/84:146 s. 12
22 Prop. 1983/84 :146 s. 11
23 Prop. 1983/84:146 s. 13



12

kreditbeloppet med god marginal.24 Banken kan avst� fr�n s�kerhet vid standardiserade
masskrediter riktade till privatpersoner efter viss pr�vning.25 Propositionen anger inte vilka
l�nebelopp som avses och heller inte vad ¬viss pr�vning ¬ inneb�r.

4.2 Konsumentkreditlagen 26

F�rutom bankr�relselagen 2 kap 13 ¤ �r bl.a. konsumentkreditlagens 5 ¤ av betydelse vad
avser kreditpr�vning. Konsumentkreditlagen tr�dde ikraft den 1 januari 1993. En v�sentlig
nyhet var att den nya lagen omfattar all kreditgivning Ósom �r avsedd huvudsakligen f�r
enskilt bruk som l�mnas eller erbjudes en konsument av en n�ringsidkare i dennes
yrkesm�ssiga verksamhetÓ (1 ¤). D�rmed omfattas numera �ven s.k. frist�ende krediter
(krediter som inte �r direkt sammankopplade med k�p). Dessutom tillkom en lagregel om
kreditgivarens ansvar och skyldighet vid kreditgivningen, 5¤.

Konsumentkreditlagen 5¤ anger att:
Ó N�ringsidkaren skall i sitt f�rh�llande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed och
d�rvid ta till vara konsumentens intresse med tillb�rlig omsorg.Ó

Att en kreditpr�vning ska genomf�ras anges, som framg�r ovan, inte uttryckligen i
lagrummet. D�remot framkommer det av f�rarbetena och praxis att avst�ende fr�n en seri�st
genomf�rd kreditpr�vning i regel medf�r att kreditgivaren handlat i strid mot god
kreditgivningssed.27

                                                            
24 Prop. 1983/84:146 s. 14
25 Prop. 1983/84:146 s. 13
26 SFS 1992:830
27 Se avsnitt 5.1 och 7
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5. F�rarbete och doktrin

5.1 Proposition 1991/92:83 Ny konsumentkreditlag

Nedan f�ljer en redog�relse f�r bakgrunden till 5 ¤ Konsumentkreditlagen.

I propositionen p�pekar departementschefen att kreditgivares bed�mningsrutiner och
handlande Ókan p�verka kredittagarnas ekonomiska f�rh�llanden avsev�rtÓ. N�r man tittade i
backspegeln s�g man 1980-talets �verskulds�ttning, som uppkom ur den d�  f�r�ndrade
konkurrenssituationen. De olika kreditgivande akt�rerna erbj�d pl�tsligt krediter i en helt
annan utstr�ckning �n vad som tidigare skett. Detta f�r att respektive kreditgivare skulle h�lla
eller �ka sina marknadsdelar. Inte helt ov�ntat medf�rde denna jakt p� marknadsandelar ofta
en l�ttsinnig kreditpr�vning som p�f�ljd.28

Departementschefen p�pekar dock att marknadsl�get inf�r den nya konsumentkreditlagens
tillkomst var ett annat (Ókrediter �r inte l�ngre lika tillg�ngliga och hush�llens skulder har
b�rjat minskaÓ). Det ans�gs inte som n�dv�ndigt att vidta n�gra omfattande ingrepp f�r att
hindra �teruppkomsten av en liknande kreditgivningssituation.29 Som framg�r hade man stor
tilltro till att kreditgivare l�rt sig av egna och/eller andras tidigare misstag.

Eftersom kreditavtalen ofta har avg�rande betydelse f�r hush�llens ekonomiska situation s�
m�ste kreditgivarna �l�ggas ett visst ansvar f�r kredittagarna; som kreditgivare ska man ta
tillvara kredittagarens intresse med tillb�rlig omsorg. Man ville genom lagregeln betona och
markera kreditgivarnas ansvar gentemot kredittagarna. Best�mmelsen hade inte n�gon
motsvarighet i den gamla konsumentkreditlagen. D�remot g�r det att finna en motsvarande
funktion i konsumenttj�nstlagens 4¤.30

�ven om en s�dan regel blir mycket generellt utformad och �r direkt osanktionerad s� fyller
den �nd� en funktion. Det m�ste anses som relativt ovanligt med en s� ospecifik regel i
svensk konsumentr�tt. Regeln markerar dels ett ansvar, men den �r ocks� ett utg�ngsl�ge f�r
att komplettera faktiskt g�llande normer samt f�r att binda samman den med andra mer
konkreta lagregler. En stor po�ng med att g�ra lagrummet s� generellt �r just att begreppet
god sed �r s� f�r�nderligt, ju mer man konkretiserar lagregeln dess d� mer stelbent blir den.
Att h�nvisa till begreppet Ógod kreditgivningssedÓ �r en avv�gning; det finns d� utrymme att
fylla ut med etiska regler och normer. Branschf�retr�dare och tillsynsmyndigheter har d�rvid
en viktig roll, fr�mst p�verkar sannolikt Finansinspektionen och Konsumentverket genom
sina etiska regler. 31

Det fanns inf�r tillkomsten av den senaste konsumentkreditlagen id�er om att f�ra in en
specifik regel g�llande just kravet p� kreditpr�vning. Vid bristf�llig kreditpr�vning skulle i
s�dant fall fordringen kunna komma att j�mkas efter vad som kunde anses sk�ligt. En
majoritet av remissinstanserna var emot f�reslaget, helt eller delvis.
                                                            
28 Prop. 1992:830 s. 32
29 Prop. 1992:830 s. 32-33
30 Prop. 1991/92:83 s. 33
31 Prop. 1991/92:83 s. 33
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Det framf�rdes farh�gor om det skulle vara sv�rt att verklighetsanpassa en s�dan
best�mmelse. Den skulle l�tt bli stelbent genom att n�dv�ndigtvis detaljeras noga. Vidare s�
s�g lagr�det en fara i att en s�dan j�mkningsregel skulle kunna utnyttjas illojalt; f�rutom de
�vriga praktiska problemen. Vid en j�mf�relse med EG-direktiv s� saknas d�r n�gon
motsvarande regel32.

Departementschefen tyckte tvekl�st att ett avst�ende fr�n varje form av kreditpr�vning
normalt m�ste anses st� i strid med god kreditgivningssed. N�dv�ndigheten av att vidta
kreditpr�vning infattades s�ledes i den utformning som lagregeln fick.33

I motiven till 5 ¤ framg�r, f�rutom mycket av det som ovan framf�rts, att kreditgivaren m�ste
g�ra en seri�s kreditpr�vning innan krediten beviljas. H�r uttrycks klart att avst�ende fr�n
kreditpr�vning i regel �r att handla i strid mot god kreditgivningssed. Man vill h�rmed
givetvis motverka att privatpersoner skulds�tter sig i alltf�r h�g grad. Vidare s� anses det att
kreditgivaren b�r informera sin kund om inneb�rden och genomf�randet av kreditpr�vningen.
Kan krediten p.g.a. kreditpr�vningens utfall inte beviljas s� b�r kreditgivaren informera
kunden om orsaken d�rtill; i den omfattning det �r m�jligt och kunden �r intresserad. Det
konstateras �terigen att inneb�rden i begreppet god kreditgivningssed �r dynamiskt. En
bed�mning av om god kreditgivningssed har iakttagits m�ste d�rf�r ske utifr�n
omst�ndigheterna i det enskilda fallet.

Slutligen s� �terges �nnu en g�ng syftet med best�mmelsen: ÓÉatt markera kreditgivarens
ansvar, varj�mte den skall utg�ra en grundval f�r lagens mer konkreta regler och en utfyllande
norm f�r tolkning. Att en kreditgivare har brutit mot god kreditgivningssed kan ocks� f�
betydelse vid till�mpningen av t.ex. 36¤ avtalslagen. Givetvis kan ocks� brott mot god
kreditgivningssed f�ranleda p�pekanden fr�n tillsynsmyndigheterna och i f�rl�ngningen till
och med indragning av f�rekommande tillst�ndÓ.34

5.2 Kommentar till Konsumentkreditlagen

I kommentaren till Konsumentkreditlagen 35 utvecklas motivens krav g�llande begreppet
seri�s kreditpr�vning. En individuell kreditpr�vning kr�vs; det �r just den specifika kunden
med sin individuella ekonomi som ska f�rv�ntas klara av �terbetalning av krediten. Ett
regelm�ssigt krav p� att en budget ska uppr�ttas �r dock att g� f�r l�ngt; credit-
scoringbed�mning36 b�r normalt anses som fullt tillr�ckligt.

Mer utvecklade uttalanden om vad kreditbed�mning enligt god kreditgivningssed b�r
innefatta framg�r av Finansinspektionens utf�rdade Allm�nna r�d om till�mpningen av
konsumentkreditlagen. Dessa allm�nna r�d kommer n�rmare att ber�ras i eget avsnitt.37 Som
tidigare framf�rts s� fyller Finansinspektionens utf�rdade allm�nna r�d, tillsammans med t.ex.

                                                            
32 Prop. 1991/92:83 s. 34-35
33 Prop. 1991/92:83 s. 35
34 Prop. 1991/92:83 s. 106-108
35 Eriksson/Lambertz; Kommentar till konsumentkreditlagen s. 78 ff.
36 Se kapitel 10
37 Se kapitel 9.1.1
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Konsumentverkets utf�rdade riktlinjer, ut de konkreta etikbegreppen om vad som utg�r god
kreditpr�vning och vidare �ven god kreditgivningssed. Dessa kompletteras med utvecklande
praxis och doktrin. Vidare s� kan en hel del v�gledning h�mtas fr�n det sedan tidigare
etablerade begreppet Ógod banksedÓ.38

Att n�ringsidkaren ska ta till vara konsumentens intresse med tillb�rlig omsorg g�r, enligt
Eriksson/Lambertz, att skulle kreditgivaren av n�gon anledning k�nna till att den �nskade
krediten inte kommer att vara till n�gon nytta f�r kredittagaren s� �ligger det kreditgivaren att
avr�da den kredits�kande fr�n att uppta krediten. Ett exempel p� en s�dant tillf�lle kan vara
n�r kredittagaren uppb�r kredit f�r att spela p� h�star. Avr�der kreditgivaren men den
kredits�kande �ndock v�ljer att ing� kreditavtalet s� har kreditgivaren fullgjort sin skyldighet
i denna del. Brister kreditgivaren d�remot i sin skyldighet att avr�da s� b�r en j�mkning enl.
36 ¤ avtalslagen kunna bli aktuell.39

Av intresse �r p�pekandet att vid bed�mningen huruvida j�mkning i enlighet med 36 ¤
avtalslagen ska vara aktuell p.g.a. bristande kreditpr�vning s� ska �ven Ókonsumentens del i
ansvaret f�r att situationen har uppst�tt beaktasÓ.40 Detta kan komma sig av om kredittagaren
uppgett felaktiga uppgifter som underlag f�r kreditpr�vningen eller om kredittagaren Ósj�lv
utan st�rre sv�righeter borde ha insett att han inte hade f�rm�ga att klara sina f�rpliktelser
enligt avtaletÓ. I s�dana fall b�r en j�mkning inte bli aktuell.

Slutligen p�pekas det att det endast �r n�ringsidkarens f�rh�llande till konsumenten som
omfattas av 5¤ konsumentkreditlagen. F�rh�llandet mellan kreditgivare och borgensman
omfattas allts� inte. Detta ska dock inte tolkas som att Ókreditgivaren d�r fritt kan underl�ta att
iakttaga god sed. Ett krav p� god sed f�r i sj�lva verket anses g�lla f�r kreditgivarna �ven utan
en uttrycklig lagregel.Ó41

5.3 Doktrin

W�rnlund och Johansson har belyst �mnet i sin bok God kreditgivningssed i
konsumentf�rh�llanden.42 H�r inriktar f�rfattarna sig specifikt p� konsumentkreditlagens 5 ¤.
Dessa f�rfattare uttrycker skyddsintresset i begreppet Ógod kreditgivningssedÓ som Óen
sammanv�gning av l�ntagarnas intresse av att f� sina kreditbehov uppfyllda till sk�liga villkor
och kreditgivarnas intresse av att inte uts�tta sig sj�lva och andra fordrings�gare, s�som
aktie�gare och ins�ttare, f�r alltf�r stora risker att f�rlora sitt kapitalÓ.43

F�r att f� fr�gan om god kreditgivningssed r�ttsligt pr�vad p�pekar f�rfattarna m�jligheten
med att l�ta KO f� f�ra konsuments talan i domstol g�llande tvist om finansiella tj�nster.

                                                            
38 Eriksson/Lambertz, kommentar till konsumentkreditlagen s. 87
39 Denna �sikt ska dock j�mf�ras med de uttalande som framkommit i praxis, och som talar f�r att domstolarna
ser mycket restriktivt p� denna avr�dandeskyldighet.
40 Eriksson/Lambertz, kommentar till konsumentkreditlagen s. 90
41 Eriksson/Lambertz, kommentar till konsumentkreditlagen s. 91
42 W�rnlund/Johansson, God kreditgivningssed i konsumentf�rh�llanden
43 W�rnlund/Johansson, God kreditgivningssed i konsumentf�rh�llanden s. 12.
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Detta bl.a. f�r att f� fram fler v�gledande avg�randen i fr�gor som kan ber�ra ett flertal
konsumenter.44

Det f�rs fram att en kreditpr�vning i f�rsta hand innefattar att bed�ma om l�ntagaren kan
anses ha �terbetalningsf�rm�ga f�r den �nskade krediten. Detta �r den prim�ra delen i
kreditpr�vningen. �ven om kreditpr�vningen kan anses best� av delmoment; att bed�ma
l�ntagarens �terbetalningsf�rm�ga, att avg�ra om s�kerhet beh�ver st�llas samt att bed�ma
s�kerhetens v�rde, s� m�ste det f�rst konstateras att l�ntagaren bed�ms ha
�terbetalningsf�rm�ga innan fr�gan om s�kerhetens beh�vlighet och dess v�rde st�lls. Att
bevilja en kredit efter att ha konstaterat att �terbetalningsf�rm�gan �r tvivelaktig men att
s�kerheten �r fullgod �r att handla i strid mot god kreditgivningssed.45

Enligt W�rnsund/Johansson s� �r det vid tvist om kreditpr�vningen varit tillr�cklig
kreditgivaren som har att visa att s� var fallet.46 Bevisb�rdan l�ggs d�rmed p� kreditgivaren.
Praxis visar dock att domstolarna d� lagt denna bevisniv� mycket l�gt.47

Vad avser fr�gan hur kreditpr�vningen ska ske f�r att anses vara fullgod s� h�nvisas till de
rekommendationer som utf�rdas i Finansinspektionens allm�nna r�d, vilket man dock
utvecklar. Normalt kr�vs en genomg�ng av den l�nes�kandes inkomster, skulds�ttning,
inklusive borgens�tagande, samt st�rre utgiftsposter som kan bed�mas som regelbundna.
Exempelvis anges bostad, hush�ll, underh�ll m.m. En reflektion �r att �ven inte regelbundna,
men f�ruts�gbara, st�rre utgiftsposter d� b�r beaktas. Har den l�nes�kande familj b�r den del
d�rav som p�verkar de ekonomiska f�rh�llandena ing� i bed�mningen. En kreditupplysning
b�r inh�mtas och analyseras. Utifr�n omst�ndigheterna i det enskilda fallet kan en uppr�ttad
budget, en boendekalkyl och/eller en personlig kontakt rekommenderas.48

N�r det g�ller kravet p� s�kerhet s� betonas det �terigen att en bristande betalningsf�rm�ga i
stort sett aldrig kan kompenseras genom st�lld s�kerhet. S�kerheten ska utg�ra kreditgivarens
trygghet i de fall n�gonting intr�ffar som p�verkar l�ntagarens �terbetalningsf�rm�ga i negativ
riktning, och som inte kunde f�rutses vid kreditgivningstillf�llet.49

N�r det �r borgen som utg�r s�kerhet f�r krediten s� har kreditgivaren att pr�va
borgensmannens �terbetalningsf�rm�ga p� samma s�tt som f�r l�ntagaren. I denna del
h�nvisas till Finansinspektionens allm�nna r�d med rekommendationer om
borgensf�rbindelser. F�r att borgen ska anses utg�ra en kvalitativ s�kerhet s� ska det anses att
borgensmannen har m�jlighet att Óomedelbart �terbetala krediten i kontanter eller genom att
realisera tillg�ngar som han inte sj�lv beh�ver f�r sitt uppeh�lleÓ. Att vid
kreditgivningstillf�llet kalkylsera med att borgensmannen har tillg�ng i form av sin bostad
strider mot god kreditgivningssed.50

                                                            
44 A.a. s. 13-14
45 A.a. s. 27 ff
46 A.a. s. 29
47 jmf NJA 1999 s. 304
48 W�rnlund/Johansson; God Kreditgivningssed i konsumentf�rh�llanden s. 32-33
49 A.a. s. 33
50 A.a. s. 36-37
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5.4 Kleinemans kommentarer ang�ende j�mkningsm�jlighet enl. 36 ¤ Avtalslagen
vid bristande kreditpr�vning

Jan Kleineman har under 90-talet varit en flitig debatt�r, fr�mst inom �mnesomr�det
kreditgivaransvar. De �sikter han f�rt fram har v�ckt oerh�rt stor uppm�rksamhet inom s�v�l
den r�ttsliga som den finansiella sf�ren. Jan Kleineman har g�tt i fr�msta ledet vad g�ller den
r�ttsliga diskussionen i �mnet, vilket omfattar kreditpr�vning.

De r�ttsfall som framkom i b�rjan av 90-talet, NJA 1992 s. 351, NJA 1993 s. 163 samt NJA
1994 s. 381, emanerade var sin debattartikel51, vilka m�ste anses ha varit en kraftigt
bidragande orsak till debatt i �mnet.

I sin artikel Sanktionsmedel mot v�rdl�sa banker och andra professionella kreditgivare52 samt
i utl�tande i m�let NJA 1999 s. 408 kommenterar Jan Kleineman l�mpligheten i att j�mka
betalningsskyldigheten genom att till�mpa 36 ¤ AvtL.

Kleineman uppmanar domstolarna till att vara mycket, mycket restriktiva med att j�mka
betalningsansvar p� grund av att det f�revarit bristande kreditpr�vning. Detta i synnerhet om
den som �beropar j�mkning h�nvisar till att den bristande kreditpr�vningen g�llde
hans/hennes egen �terbetalningsf�rm�ga. Uppkommer det os�kerhet bland kreditgivare om
t.ex. m�jligheten att kunna g�ra ett s�kerhets�tagande g�llande s� kan det komma att f�r�ndra
kreditm�jligheterna helt och h�llet menar Kleineman. M�jligheterna att erh�lla kredit
gentemot borgens�tagande skulle sannolikt minska radikalt. M�nga kredits�kande, som idag
kan erh�lla denna form av relativt billiga krediter, skulle d� ist�llet h�nvisas till annan
uppl�ning. Eftersom ett flertal inte kan prestera n�gon reals�kerhet (fastighet, bostadsr�tt m.
m.) skulle det bli dyrare kreditformer, s�som avbetalningsk�p, som kom i fr�ga. Detta �r
knappast vad samh�llet efterstr�var.

Kleineman kommenterar ARNs beslut i �rende nr. 93/6626.53 I beslutet j�mkade ARN bort
l�ntagarens �terbetalningsskyldighet helt med st�d av 36 ¤ AvtL. Kleineman �r mycket kritisk
till ARNs syns�tt: ÓARN har valt att se skyldigheten att �terbetala l�nebeloppet som ett
osk�ligt avtalsvillkor vilket varit s� till den grad osk�ligt att ARN fann rimligt att j�mka bort
�terbetalningsvillkoret i sin helhet. Emellertid �r ju en g�lden�rs f�rpliktelse att �terbetala det
l�nade beloppet ett uttryck f�r en allm�n dispositiv r�ttsats som man till och med kan
beteckna som en skuldebrevsr�ttens portalregel.Ó

�ven i sitt utl�tande i m�let NJA 1999 s. 408 po�ngterar Kleineman sin �sikt om att
m�jligheten till j�mkning ska anv�ndas med st�rsta f�rsiktighet. M�let g�llde generella
borgens�tagande f�r miljonbelopp. ÓUtg�ngspunkten m�ste enligt mitt f�rmenande vara
n�got annat �n kreditens storlek i f�rh�llande till borgensmannens betalningsf�rm�ga utan
beaktande av aff�rsprojektet vid kredittillf�llet. Avtalslagens ¤ 36 �r inte ett instrument som
har till syfte att tillhandah�lla domstolarna m�jligheter att reglera vilka aff�rsrisker som �r
sk�liga f�r medborgarna att ta.Ó Skulle borgensm�nnens betalnings�tagande p� grund av deras
bristande betalningsf�rm�ga bortfalla s� skulle de d�rmed kunna ing� ett s�kerhets�tagande
utan att l�pa n�gon som helst aff�rsrisk.
                                                            
51 Juridisk Tidskrift 1992/93 s 289-317, 1993/94 s. 172-184 samt 1994/95 s. 234-243
52 Juridisk tidskrift 1994/95 s. 234-243
53 Se avsnitt 8.6
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Kleineman h�nvisar ist�llet till anv�ndning av skuldsaneringslagen f�r att r�tta upp
privatpersoners bristande �terbetalningsm�jlighet.
Det b�r, enligt Kleinemans resonemang, vara utsiktsl�st att klaga �ver bankens bristande
kreditpr�vning g�llande den personliga betalningsf�rm�gan. Kan banken f�rv�ntas ha st�rre
insikt i mina ekonomiska f�rh�llanden �n vad jag sj�lv har? Kan banken uppt�cka n�got i min
betalningsf�rm�ga som var ok�nt f�r mig sj�lv?

Annorlunda �r det, menar Kleineman, om banken genom sin bristande kreditpr�vning av
l�ntagare f�rorsakar mig som borgensman eller pants�ttare skada. Detta uppst�r sannolikt
genom att regressr�tten f�rs�mrats eller t om visar sig vara v�rdel�s, och detta kommer sig av
bankens agerande eller brist p� agerande. P.g.a. denna uppkommande skada har
borgensmannen ett skadest�ndsanspr�k att g�ra kvittningsvis g�llande gentemot borgen�rens
fordran. Det var detta skadest�ndsansvar som H�gsta domstolen beaktade i de banbrytande
m�len NJA 1992 s. 351, NJA 1993 s. 163 samt NJA 1994 s. 381 g�llande borgen�rens
f�rpliktelser gentemot borgensm�n, �ven om detta inte uttryckligen �beropats av
borgensm�nnen. H�gsta domstolens uttalande om att borgensman kan bli befriad fr�n sitt
betalningsansvar Ói den m�n f�rsummelsen orsakat borgensmannen skada i fr�ga om
regressr�ttenÓ finner Kleineman underst�djande sin teori.

�sikten framf�rdes av Kleineman redan efter avg�randet i m�let NJA 1992 s. 351, och
befanns d� som omtumlande. Ett utomkontraktuellt skadest�ndsanspr�k som inte heller
grundade sig p� brott! Justitier�det Lind kommenterade dock efter avg�randet i m�let NJA
1993 s. 163 att det var f�ruts�ttningsl�ran som beaktades och till�mpades, vilket vinner sin
tyngd i att Lind sj�lv var med i avg�randet.54 Trots detta hade Kleineman full tilltro till sin
teori, och anser att den vann ytterligare st�d i avg�randet NJA 1994 s. 381. Det kan i alla fall
konstateras att Kleinemans teori satt sp�r �ven i de kommande m�len g�llande borgen�rs
f�rpliktelse; r�tt till skadest�nd att g�ra kvittningsvis g�llande har relativt regelm�ssigt
�beropats. Detta dock i regel utan framg�ng, eftersom det inte har ansetts att n�gon s�dan
skada har kunnat visas.

                                                            
54 Juridisk Tidskrift 1993-94 s. 592 ff.
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6. Banklagskommitt�ns senaste bet�nkanden. SOU 1998:160 samt
SOU 1999:82

6.1 Banklagskommitt�ns uppdrag.

Banklagskommitt�n fick i juni 1995 i uppdrag av regeringen att unders�ka eventuell
beh�vlighet av f�r�ndringar av de regler som styr bankers och andra kreditinstituts
verksamhet samt �ven behovet av f�r�ndringar g�llande tillsynen.55 Detta framf�r allt efter de
kreditf�rluster som uppkommit i samband med den n�rliggande finansiella krisen, och att det
d� bl.a. kraftigt ifr�gasattes huruvida det fanns fungerande straff- och/eller
skadest�ndsr�ttsliga regler att tillgripa gentemot ansvariga.56 Kommitt�ns bet�nkande
rubriceras ÓReglering om tillsyn av banker och kreditmarknadsf�retagÓ57  samt ÓV�rdsl�s
kreditgivning samt sekretess i banker m.m.Ó58 De delar vi kommer att behandla h�r �r fr�mst
de som ber�r r�relsereglerna samt �ven fr�gorna om p�f�ljd och ansvar vid v�rdsl�s
kreditgivning, det som kommitt�n d�r behandlar �r kriminalisering och skadest�ndsfr�gor.

6.2 Bet�nkande avseende r�relseregler och tillsyn

I sitt bet�nkande SOU 1998:160 presenterade banklagskommitt�n f�rslag till f�r�ndrade
r�relseregler samt tillsyn avseende banker och kreditmarkandsf�retag. Dit man vill n�, det
som anses mest angel�get, �r att uppr�tth�lla f�rtroendet f�r bankmarknaden f�r att d�rigenom
Ófr�mja ett stabilt och effektivt finansiellt system med gott konsumentskyddÓ.59  Kommitt�n
konstaterade att det turbulenta finansiella omr�det visade att det f�rel�g ett klart behov av att
f�rnya och uppdatera den finansiella lagstiftningen. Som kommitt�n po�ngterar s� m�ste
regelsystemet vara s� pass flexibelt att det klarar anpassning till ny teknisk utveckling samt
nya marknadsprodukter.60 S�dan utveckling och konkurrens anses �nskv�rd och ska
uppmuntras, varf�r g�llande lagregler inte f�r utg�ra n�got hinder. Kommitt�n h�vdar att
ÓRisken med ett f�r�ldrat regelverk �r att det kan f�rhindra potentiellt effektiva l�sningar
samtidigt som det riskerar att inte begr�nsa utvecklingen av potentiellt skadligaÓ.61 D�rtill ska
det finnas utrymme marknadsf�retaget att i �nskad utstr�ckning v�lja olika inriktningar. Det
f�rslag som presenterades inneb�r en �verg�ng till ett regelverk som har karakt�r av
ramlagstiftning.

En framtr�dande princip bakom f�rslaget �r att banker ska �l�ggas att ha s�dan kontroll p�
riskerna i r�relsen att �verlevnadsf�rm�gan inte �ventyras. Det �r h�rvid av avg�rande
betydelse att de riskbegr�nsande reglerna tar sikte p� att begr�nsa en banks totala

                                                            
55 SOU 1998:160 s. 95
56 SOU 1998: 160 s. 11 samt SOU 1999:82 s. 11
57 SOU 1998:160, huvudbet�nkande
58 SOU 1999:82, delbet�nkande
59 SOU 1998:160 s. 26 samt s. 98
60 SOU 1998:160 s. 15 samt s. 95f
61 SOU 1998:160 s. 95
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risktagandeÓ.62 De krav som avses att st�llas ska medf�ra att bankerna sj�lva utvecklar
tillr�ckliga system f�r styrning, information och kontroll.63

6.2.1 Grundl�ggande regler

Man har i f�rslaget f�rt fram fyra grundl�ggande best�mmelser f�r att d�rigenom kunna
uppn� det uppsatta m�let64:

1. Soliditetsregeln Ð bankens riskniv� m�ste anpassas till bankens kapitalstyrka
2. Riskhanteringsregeln Ð �kade krav p� bankens informations- styr- och kontrollsystem f�r

att banken ska ha b�ttre insikt i sina risk�taganden
3. Genomlysbarhetsregeln Ð bankens risksituation samt st�llning i �vrigt ska vara

bed�mningsbar s�v�l externt som internt, vilket �ligger banken att tillse.
4. En best�mmelse som �l�gger en bank att �ven i �vrigt bedriva r�relsen i enlighet med god

bankstandard.

Vikten av klara och tydliga skriftliga instruktioner f�r medarbetare p� olika niv�er p�pekas
vid ett flertal tillf�llen i bet�nkandet; oklarheter huruvida ett f�rfarandet �r i enlighet med
bankens lagliga krav och/eller etiska regler ska i mesta m�jliga m�n undanr�jas.65

6.2.2 F�r�ndrad fokusering avseende riskbed�mningen

Kommitt�ns f�rslag medf�r att fokuseringen av intresset av bankens r�relseregler f�rflyttas
fr�n kreditpr�vning och kreditgivning i individuella kreditfall till att ist�llet beakta hela
kreditstockens risksituation.66 Bet�nkandet inneh�ller bl.a. f�rslag om att den nu g�llande
BRL 2 kap 13 ¤, med best�mmelse om att kredit endast f�r beviljas om l�ntagaren p� goda
grunder kan f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsen och det som huvudregel kr�vs betryggande
s�kerhet, ska tas bort. Enligt kommitt�n �r det fel fokusering att uteslutande g� in och bed�ma
och avg�ra att en individuell kredit kan anses som s�ker f�r att den ska vara m�jlig att bevilja.
D�remot m�ste riskniv�n i den totala samlade kreditstocken ligga p� en klart acceptabel niv�.
Att reglera enskilda kreditbeslut g�r att alltf�r mycket intresse fokuseras p� denna
individuella niv�, och att den l�ngt mer intressanta �verblickande bed�mningen av den totala
risksituationen g�r f�rlorad d�rav.

Att kategorisera krediter/kredittagare i helt s�kra eller os�kra vartill utl�ning endast f�r ske till
de kredittagare som bed�mts som s�kra �r s�ledes enligt kommitt�n ett felaktigt arbetss�tt.
Kommitt�n vill verka f�r att kreditgivare ska frig�ra sig fr�n detta traditionella t�nkande,
h�nf�rligt till BRL 2 kap 13 ¤. Det ska finnas kapital disponibelt �ven f�r mer riskfylld
kreditgivning liksom f�r de s�kra kredittagare som inte kan prestera en s�dan s�kerhet som

                                                            
62 SOU 1999:82 s. 26-27
63 SOU 1998:160 s. 162
64 SOU 1998:160 s. 17f
65 SOU 1999:82 s. 27
66 SOU 1999:82 s. 27
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idag kr�vs.67 Bankerna m�ste ist�llet utveckla sin f�rm�ga att bed�ma de f�revarande
riskerna; s�v�l de individuella f�r just denna kredit som hur riskniv�n i den totala
kreditportf�ljen p�verkas. Genom att till�mpa en differentierad priss�ttning kompenserar
banken sitt risktagande. Detta st�ller �kade krav p� bankens kreditbed�mningsf�rm�ga;
kreditpr�vningen ska inte bara avg�ra om krediten ska anses som s�ker eller os�ker, utan �ven
vilken grad av s�kerhet eller os�kerhet. En s�dan kreditmilj� skulle verka f�r den ekonomiska
samh�llssituationen, dock under f�ruts�ttning att bankerna hela tiden beaktar och bed�mer sin
totala risksituation.68 Man vill verkligen undvika att detaljreglera omr�det; det �r bankerna
sj�lva som m�ste utveckla styr- och kontrollsystem som Finansinspektionen kan granska och
godta.69

Vad avser det f�r BRL 2 kap 13 ¤  av kommitt�n uttolkade delsyftet att skydda konsumenter
fr�n att �verskulds�tta sig s� anser inte kommitt�n att detta ska skyddas av r�relsereglerna f�r
bankverksamhet. Dessa intressen f�r ist�llet den konsumentr�ttsliga lagstiftningen ta hand om
och s�ka skydda.70

6.2.3 Ny r�relseregel avseende kreditpr�vning.

Som ers�ttning till lagregeln i BRL 2 kap 13 ¤ f�resl�r kommitt�n en ny regel med inneh�ll
att kreditpr�vningen ska organiseras s� att beslut om kredit f�r fattas d� Óden som fattar beslut
i ett kredit�rende har tillr�ckligt beslutsunderlag f�r att bed�ma risken med att bevilja
krediten.Ó71 Kommitt�n har vidare f�reslagit en best�mmelse om att kreditbeslut ska
dokumenteras p� ett s�dant s�tt att underlaget f�r beslutet och beslutets tillkomst redovisas.72

Kommitt�n vill i allt h�gre grad frig�ra bankerna fr�n det traditionella t�nkandet om att
krediter ska kategoriseras som s�kra eller os�kra, och d�rmed vara till�tna eller otill�tna. Man
vill komma ifr�n de traditionellt g�llande tankeg�ngarna om att bed�mningen av vissa i
f�rv�g specificerade faktorer, ofta ganska f� till antalet, ska avg�ra om krediten kan beviljas.
Ist�llet ska tillg�nglig information i maximal utstr�ckning v�gas mot varandra och d�rmed
mynna ut i en bed�mning g�llande riskniv�. Detta p�verkar sedan bankens beslut huruvida
krediten �verhuvudtaget ska beviljas eller inte, samt om den ska beviljas hur den ska
priss�ttas. Banken m�ste vid varje tillf�lle beakta kraven p� soliditet, riskbegr�nsning och
genomlysbarhet.73

N�r det g�ller regleringen av dokumentationen av beslutsunderlaget och kreditprocessen s�
kan ett s�dant f�rfarande tyckas sj�lvklar f�r verksamhet enligt god banketik. Men
erfarenheterna i samband med den senaste bankkrisen visade att de reella f�rh�llandena alltf�r
ofta visade p� motsatsen; bristande eller obefintlig dokumentation var inte s�rskilt ovanligt.
Detta individuella underlag �r en delf�ruts�ttning f�r att kunna kontrollera att samlimiterings-

                                                            
67 SOU 1998:160 s. 443-444
68 SOU 1999:82 s. 29
69 SOU 1998:160 s. 444
70 SOU 1998:160 s. 445.
71 2 kap. 16 ¤ 1 st. BRL i kommitt�ns f�rslag
72 2 kap. 16 ¤ 2 st. BRL i kommitt�ns f�rslag samt SOU 1999:82 s. 28
73 SOU 1998:160 s. 444
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best�mmelser respekteras.74 Vidare s� p�verkar det utredningsm�jligheten vad g�ller ansvar
f�r brott eller skadest�nd, vilket behandlas l�ngre fram.

6.2.4 F�r�ndringar �ven g�llande tillsynen.

Det kommenteras i bet�nkandet att den ovan framf�rda betraktelses�ttet �ven medf�r
f�r�ndringar f�r Finansinspektionen. Dess tillsyn b�r i �n h�gre grad inrikta sig p�
utv�rdering av bankernas f�rm�ga att uppr�tth�lla styrning och kontroll i sin kreditgivning; att
kvalitativa informations- styr- och kontrollsystem f�rekommer och fungerar i banken.
Tillsynsverksamhetens inriktas d�rmed mot mer kvalitativ och operativ verksamhet.75

6.3 Bet�nkande avseende v�rdsl�s kreditgivning.

Vad g�ller m�jligheterna att utveckla kriminalisering och/eller skadest�ndsansvar vid v�rdsl�s
kreditgivning s� l�mnade kommitt�n sina �sikter i delbet�nkandet SOU 1999:82.

6.3.1 Rekvisitet skada

Att det varit bristande kreditpr�vning konstateras huvudsakligen i efterhand d� kredittagaren
visat bristande betalningsvilja och/eller betalningsf�rm�ga. Kommitt�n po�ngterar dock att
rekvisitet f�r skada gentemot banken anses uppfyllt redan i de fall kredit beviljas trots
v�sentlig obalans mellan kreditbeloppets storlek i f�rh�llande till betalningsf�rm�ga/vilja
samt s�kerhet. Detta under f�ruts�ttning att det inte �r fr�ga om en aff�rsm�ssigt  beaktad
kreditgivningsrisk.76

6.3.2 Kriminalisering

6.3.2.1 R�SOP

I fr�ga om kriminalisering vid fall av v�rdl�s kreditgivning s� utarbetade Riks�klagarnas
arbetsgrupp (R�SOP) utredningar ang�ende brott inom bank- och finansv�rlden;
�klagarv�sendets Rapporter 1995:1, 1997:1 och 1997:6, vilka Banklagskommitt�n redog�r
f�r. I dessa rapporter behandlas bl.a. f�rslag till f�r�ndringar i kriminaliseringen vid
handlande i strid mot BRL 2 kap 13 ¤. Generellt sett �r R�SOP f�r ett utvidgad
kriminalisering i dessa fall. Det h�vdas att det skulle medf�ra en efterstr�vad normh�jande
                                                            
74 SOU 1998:160 s 445-446
75 SOU 1998:160 s. 162
76 �klagarv�sendets rapporter 1997:6 s. 45
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effekt som skulle vidareplantera sig i mer korrekt kreditpr�vning i det enskilda fallet. D�rtill
tror R�SOP att tillsynen och kontrollen skulle f� positiva effekter genom �kade
ansvarsp�f�ljder, vilket genererar ett �kat f�rtroende hos allm�nheten f�r bankv�sendet.

R�SOP po�ngterar att �tg�rdsm�jligheter gentemot banken i sig m�ste kombineras med ett
personligt ansvar f�r att kunna n� full effekt. De p�f�ljder som finns idag vid v�rdl�s
kreditgivning enligt R�SOP, i princip endast konstaterade kreditf�rluster, medf�r inte alls i
tillr�cklig utstr�ckning att bankerna k�nner sig manade att utveckla acceptabelt kvalitativa
rutiner och kontrollm�jligheter. En risk f�r �tal g�llande v�rdsl�s kreditgivning f�r banken,
dess ledning samt enskilda banktj�nstem�n med verkningsfulla p�f�ljder skulle d�remot
sannolikt f�r�ndra utvecklingsben�genheten, tror R�SOP. Handlande i strid mot BRL 2 kap
13 ¤ eller beviljande av kredit utan tillr�ckligt bed�mningsunderlag, med upps�t eller av grov
oaktsamhet, kan enligt f�rslaget medf�ra ansvar f�r v�rdl�s kreditgivning till b�ter eller
f�ngelse i h�gst tv� �r.

En tanke i R�SOPs f�rslag �r att straffansvaret �r oberoende av vilket ÓbankklimatÓ som
r�der eller vad bankens egna kreditinstruktioner anger. Det �r ist�llet ett samh�llsetiskt
perspektiv som avg�r hur kreditpr�vningen b�r ske. Bankens egna instruktioner eller
samtycke befriar inte fr�n ansvar. Som banklagskommitt�n p�pekar s� betraktar R�SOP
brottet v�rdsl�s kreditgivning som riktat mot staten. Lite okonventionellt d� det hittillsvarande
syns�ttet har varit att bristande kreditpr�vning huvudsakligen �r ett handlande till skada f�r
bankens borgen�rer.77 Men R�SOP h�vdar att det rent faktiskt �r staten som drabbas d�
problemet regelm�ssigt blir ett samh�llsekonomiskt problem.

6.3.2.2 Banklagskommitt�ns f�rslag.

Kommitt�n �r d�remot avsev�rt mer restriktiv till att kriminalisera v�rdsl�s kreditgivning i
vidare utstr�ckning. Man lisat upp ett antal punkter som ska f�revara f�r att kriminalisering
ska vara t�nkbar:

1. Ett beteende kan f�ranleda p�taglig skada eller fara,
2. Alternativa sanktioner st�r inte till buds, skulle inte vara rationella eller skulle kr�va

oproportionerligt h�ga kostnader, straffsanktion kr�vs med h�nsyn till g�rningens allvar,
straffsanktion skulle utg�ra ett effektivt medel f�r att motverka det icke �nskv�rda
beteendet och

3. R�ttsv�sendet skall ha resurser att klara den eventuellt ytterligare belastning som
kriminalisering inneb�r.78

D�refter v�ger man f�r och nackdelar av en kriminalisering mot varandra. De skyddsobjekt
som beaktats �r den enskilda bankens ekonomi samt samh�llsekonomin.79 En av de stora
nackdelarna  man befarar �r att bankernas riskben�genhet ska minska i avsev�rd omfattning.
Det kontrollerade risktagande av bankerna till t.ex. nyetablerande verksamhet som samh�llet
s� v�l beh�ver skulle kunna g� f�rlorat. Detta kommenterar �ven Jan Kleineman i sin artikel;
                                                            
77 SOU 1999:82 s. 47-48
78 SOU 1999:82 s. 49
79 SOU 1999:82 s. 50
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att alternativa, dyrare, mindre �nskv�rda och kanske mindre kontrollerade kreditgivare vara
vinnare av ett s�dant f�rfarande.80 Troligtvis skulle bankernas utveckling och konkurrens
h�mmas av s�dana os�kerhetsfaktor; Óinstitutens drivkraft att utveckla och konkurrera med
nya produkter, olikheter i riskprofil och m�lgrupper riskerar att begr�nsasÓ.81

Vidare s� befarar man att fokuseringen skulle ske p� enskilda kreditbeslut; i motsats till det
�nskv�rda f�rh�llandet att det �r risksituationen f�r den totala kreditportf�ljen som ska
beaktas. Man ser d�rf�r risk f�r ett antal samh�llsekonomiskt negativa konsekvenser i fall av
kriminalisering. Den positiva effekten skulle vara att de samh�llsekonomiska kostnaderna f�r
�vervakning m.m. skulle minska. Utredningen bed�mer det som att bankernas kostnader f�r
�vervakning skulle minska mer �n vad statens kostnader skulle �ka.82

Kommitt�n po�ngterar angel�genheten i att undvika systemkriser i banker. Detta d� banker
avviker fr�n f�retag i allm�nhet genom att s�dana kriser f�r synnerligen omfattande och
allvarliga effekter f�r samh�llet. Missk�tsamhet och illojalitet kan f� f�r�dande konsekvenser
f�r banken och m�ste undvikas. Men den kontroll och �vervakningsfunktionen bed�ms ligga
b�ttre hos banken sj�lv; det ligger inom bankens Óhuvudsakliga kompetens att kontrollera och
�vervaka riskerÓ liksom en av dess huvuduppgifter �r att Óhantera och omvandla riskerÓ.83

Kommitt�ns sammanfattande bed�mning �r att de positiva effekterna inte f�rv�ntas �verstiga
de negativa effekterna varf�r man inte kan f�rorda att det skulle inf�ras en specifik
kriminalisering f�r banker vid fall av v�rdl�s kreditgivning eller beslut om riskhantering.84

Man kan inte se n�gon m�jlighet att utforma en s�dan meningsfull straffregel som inte medf�r
�verv�gande negativa samh�llsekonomiska effekter.85 M�jligheten att angripa o�nskat
f�rfarande utifr�n dagens g�llande straffr�ttsliga regler kvarst�r givetvis, och lagf�rslaget i
�vrigt kan underl�tta utrednings- och beivringsm�jlighet f�r s�dana brott.86

6.3.3 Skadest�ndsansvar

Vad g�ller fr�gan om skadest�ndsansvar s� inriktar sig kommitt�n p� styrelseledamot och
verkst�llande direkt�rs ansvar; � ena sidan gentemot banken och � andra sidan gentemot
bankens �gare/medlemmar, borgen�rer resp. tredje man. Man g�r igenom de regler som nu �r
g�llande. F�r bankaktiebolag g�ller huvudsakligen reglerna i aktiebolagslagen 15 kap, dock
med n�gra kompletterande best�mmelser i bankr�relselagen.87 Av ABL 1¤ framg�r att
Óstyrelseledamot och verkst�llande direkt�r, som vid fullg�rande av sitt uppdrag upps�tligen
eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r skadan v�llas
aktie�gare eller annan genom �vertr�delse av denna lag eller bolagsordningenÓ. F�r

                                                            
80 Jan Kleineman Ð Lender Liability Ð ett skadest�ndsr�ttsligt perspektiv p� 1990-talets finansiella kris. Juridisk
tidskrift 1992/93 s. 289-317
81 SOU 1999:82 s. 53
82 SOU 1999:82 s. 53 f
83 SOU 1999:82 s. 60
84 SOU 1999:82 s. 60
85 SOU 1999:82 s. 61
86 SOU 1999:82 s. 62
87 SOU 1999:82 s. 63
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sparbanker och medlemsbanker regleras skadest�ndsansvar genom regler i bankr�relselagen,
huvudsakligen 5 kap.

6.3.3.1 Ansvar gentemot banken.

N�r det g�ller ansvar gentemot banken s� fordras f�r skadest�ndsansvar s�ledes att det
f�religger ett orsakssamband mellan styrelseledamotens/verkst�llande direkt�rens handlande,
passivitet eller upptr�dande och skadan, att en mellan personen och banken g�llande norm
�sidosatts, att detta skett upps�tligen eller av oaktsamhet samt att skadan v�llats vid
fullg�rande av uppdraget som styrelseledamot/verkst�llande direkt�r.88

6.3.3.2 Ansvar gentemot annan �n banken.

F�r ansvar gentemot annan �n banken g�ller huvudsakligen att styrelseledamot eller
verkst�llande direkt�r har att ers�tta skada som de upps�tligen eller av v�rdsl�shet orsakar
aktie�gare eller annan i fall av �vertr�delse av bankr�relselagen, aktiebolagslagen alt.
sparbankslagen eller lagen om medlemsbanker, lagen om �rsredovisning i kreditinstitut och
v�rdepappersbolag eller bankens bolagsordning alt. stadgar. H�r vill banklagskommitt�n dock
g�rna komplettera med att �ven �vertr�delse av lagen om kapitalt�ckning och stora
exponeringar f�r kreditinstitut och v�rdepappersansvar ska kunna utg�ra grund f�r
skadest�ndsansvar.

Man h�nvisar till propositionen 1997/98:9989 som bl.a. behandlar aktiebolagslagens
skadest�ndsregler f�r styrelseledamot och verkst�llande direkt�r gentemot tredje man. D�ri
po�ngteras n�dv�ndigheten i att genom lagbest�mmelse ge tredje man m�jlighet att f�
ers�ttning f�r s�dan skada som h�r avses. Man konstaterar att den som kommer i kontakt med
bolaget har befogad anledning att s�tta tilltro till att styrelseledamot och verkst�llande direkt�r
f�ljer f�r bolaget g�llande lagreglering. Skulle s� inte vara fallet ska denne tredje man inte
vara begr�nsad till att erh�lla ers�ttning fr�n bolaget, som mycket v�l kan ha avsev�rt
begr�nsad ers�ttningsm�jlighet. D�rtill ska styrelseledamot och/eller verkst�llande direkt�r
ansvara, och eftersom det d� i regel �r fr�ga om en ren f�rm�genhetsskada s� kr�vs st�d i
lagbest�mmelse f�r att s�dan ers�ttningsskyldighet ska uppkomma. Detta f�rutsatt att det inte
�r fr�ga om ett kontraktuellt f�rh�llande eller grundas p� brott.

Man inser dock n�dv�ndigheten av att finna en balanspunkt; det ska utan tveka vara m�jligt
att sk�ta bolaget p� ett aff�rsm�ssigt s�tt utan att riskera skadest�ndsansvar.
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6.3.3.3 Skadest�ndsansvar, banklagskommitt�ns f�rslag.

Bankkommitt�n ser inte anledning att f�resl� n�gon avg�rande f�r�ndring i de nu g�llande
reglerna. Kommitt�n tror dock att de nya best�mmelser som f�resl�s i huvudbet�nkandet kan
komma att p�verka skadest�ndsansvaret genom att p�verka normen f�r den grad av aktsamhet
som �ligger styrelseledamot och verkst�llande direkt�r. F�rslaget inneb�r �kade krav p�
styrelse och verkst�llande direkt�r vad avser s�v�l styrning, kontroll och riskhantering inom
r�relsen, vilket l�gger en ny niv� p� vad som ska anses som f�rsumligt90.
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7. R�ttsfall

R�ttspraxis avseende bankers kreditpr�vningsskyldighet har fr�mst utvecklats fr�n och med
b�rjan av 1990-talet.

7.1 Avg�randen fr�n H�gsta domstolen

7.1.1 NJA 1992 s. 351

Ett av de initiala r�ttsfallen i �mnet kreditgivarens skyldigheter �r NJA 1992 s.351. M�let, det
s� kallade Handelsbanksfallet, behandlar borgensmans regressr�tt.

R�ttsfallet inriktade sig inte specifikt gentemot kreditpr�vningen, men utg�ngen visade p� det
f�r m�nga kreditgivares ov�ntade faktumet att kreditgivaren faktiskt hade lojalitets�tagande
gentemot en betalningsansvarig; i detta fallet informationsansvar gentemot en borgensman.
H�gsta domstolen bed�mer fr�gan avseende lojalitetsplikt utifr�n den kontraktuella
f�rbindelse som r�der mellan parterna, och konstaterar att det medf�r �msesidiga
f�rpliktelser. Det var s�ledes inte bara borgensmannen som hade f�rpliktelse till bankens
f�rm�n, att reglera det l�n som sedan l�nge f�rfallit till betalning. Banken hade en
upplysningsplikt gentemot borgensmannen; en plikt vars omfattning m�ste bed�mas i varje
enskilt fall. HD framf�r ang�ende bankens ansvar att: ÓDet �r tydligt att st�rre anspr�k kan
st�llas p� banker och andra institutionella kreditgivare �n p� enskilda borgen�rer.Ó

Av mycket stort intresse �r Kleinemans slutsats av domslutet91. Han sluter sig till, utifr�n
ordvalet i domsk�len, att H�gsta domstolen finner borgens�tagandet vara overksamt p.g.a.
bankens f�revarande skadest�ndsansvar gentemot borgensmannen. Banken har varit
f�rsumlig genom att underl�ta att upplysa borgensmannen om relevanta fakta. Denna
f�rsumlighet har medf�rt skada f�r borgensmannen; han har att infria borgens�tagandet men
har g�tt f�rlorad sin regressr�tt p.g.a. bankens agerande. Detta skadest�ndsanspr�k g�r
borgensmannen kvittningsvis g�llande gentemot bankens ers�ttningsyrkande. M�lets utfall
�ppnade nog m�ngas f�rhoppning om att kreditgivare �ven skulle ha ett ansvar f�r annan
f�rsumlighet, s�som bristande kreditpr�vning. �ven en ny grund f�r overksamhet skymtade
fram; den av Kleineman framf�rda teorin om kvittningsvis g�llande skadest�ndsanspr�k.

7.1.2 NJA 1993 s. 163

Mer inriktat p� kreditpr�vningsansvaret �r r�ttsfallet  NJA 1993 s. 163. �ven h�r var det
borgensm�ns �terbetalningsansvar som ifr�gasattes. Tre borgensm�n hade tecknat generell
solidarisk borgen, beloppsbegr�nsad till 80,000:- f�r deras syster som drev butiksr�relse.

                                                            
91 Jan Kleineman Ð Lender Liability Ð ett skadest�ndsr�ttsligt perspektiv p� 1990-talets finansiella kris. Juridisk
tidskrift 1992/93 s. 289-317
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M�let ben�mns ÓsyskonfalletÓ. En av de huvudsakliga inv�ndningarna gentemot bankens krav
var att banken hade beviljat kredittagaren krediter i strid med 36¤ lagen om
jordbrukskasser�relse.92 Enligt best�mmelsen f�r kredit endast beviljas Óom l�ntagaren p�
goda grunder kunde f�rv�ntas fullg�ra l�nef�rbindelsenÓ och dessutom kr�vs det Ósom
huvudregel betryggande s�kerhet i fast eller l�s egendom eller i form av borgenÓ.

Banken hade beviljat l�ntagaren kredit fast dennes r�relse gick d�ligt, och �nnu en kredit trots
att r�relsen utvecklades alltmer negativt. HD ans�g dock inte att banken kreditpr�vning hade
varit otillfredsst�llande. Man hade bed�mt det som att det skulle vara m�jligt att v�nda
r�relsens negativa utvecklingstrend genom att tillf�ra mer kapital. Det fanns inte grund f�r att
borgensansvaret skulle falla bort, varken kreditpr�vningsinv�ndningen eller annan
inv�ndning.

Av stort intresse �r dock HD:s resonemang ang�ende skyddsintresset f�r 36¤ lagen om
jordbrukskasser�relse och 2 kap 13¤ bankr�relselagen. HD konstaterar, till skillnad fr�n
m�nga betalningsansvarigas f�rhoppning, att det av f�rarbetena till bankr�relselagen framg�r
att best�mmelserna Óing�r som ett led i skyddet f�r ins�ttarnas medelÓ och tar d�rf�r inte
Óprim�rt sikte p� att reglera enskilda kontraktsf�rh�llandenÓ. HD kompletterade dock detta
med att framf�ra att best�mmelserna Ói den m�n de blivit �sidosatta Ð�tminstone i mera
kvalificerade situationer Ð kunna uppfattas s� att banken d�rmed �sidosatt grundl�ggande
f�ruts�ttningar f�r ett borgens�tagandeÓ. I och med r�ttsfallet uppm�rksammades det att
bankr�relselagens best�mmelser kunde t�nkas utg�ra grund f�r att befrias fr�n
�terbetalningsf�rpliktelse.

Kleineman kommenterar r�ttsfallet med att po�ngtera att det normskydd som H�gsta
domstolen framf�r har en vid omfattning.93 S�v�l l�ntagare, borgensm�n, leverant�rer och
andra borgen�rer kan omfattas av detta normskydd, delvis beroende av om kreditgivaren
utg�r en professionell kreditgivare eller ej. M�jligheten f�r en form av social civilr�tt �ppnade
sig, menar Kleineman. �ven l�ntagare skulle s�ledes kunna �beropa bankr�relselagen som
grund f�r att frias fr�n betalningsskyldighet. Detta genom att visa att v�rdsl�s kreditgivning
f�revarit samt att det f�rel�g omst�ndigheter som g�r att situationen bed�ms som tillr�ckligt
kvalificerad.

7.1.3 NJA 1996 s. 3

Ett f�ljande r�ttsfall, NJA 1996 s. 3, handlade bl.a. om huruvida l�ngivaren hade beviljat l�n i
strid mot bankr�relselagen 2 kap 13¤. Det �r h�r fr�ga om personalkonvertibler vilka aldrig
kom att utf�rdas p g a konkurs.

Tv� l�ntagare som framf�rde inv�ndning gentemot bankens krav. Individuell kreditpr�vning
hade skett, men kravet p� tillr�cklig s�kerhet ifr�gasattes. Som alternativ inv�ndning
gentemot �terbetalningsanspr�ket h�vdades att det f�rel�g kvittningsgill motfordran f�r
l�ntagarna, orsakad av bankens v�rdsl�shet. Det f�refaller som om svarandeombudet
inspirerats av utg�ngen i m�let NJA 1992 s.351 samt Jan Kleinemans debattartiklar. Det
                                                            
92 best�mmelsen motsvaras av 2 kap 13¤ bankr�relselagen
93 Jan Kleineman Ð Kreditgivaransvaret Ð professionsansvar under utveckling Juridisk tidskrift 1993/94 s. 177ff
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po�ngterades av l�ntagarna att banken utgjorde en professionell l�ngivare och
placeringsr�dgivare samt att l�ntagarna m�ste anses som underl�gsna parter i detta
f�rh�llande.

H�gsta domstolen h�nvisar till sitt uttalade ang�ende bankr�relselagens skyddsintresse till
NJA 1993 s. 163, men utvecklar ocks� �mnet kreditpr�vning. Det konstateras att
Ókreditpr�vningens har till fr�msta syfte att utreda om l�ntagaren har f�rm�ga att uppfylla
villkoren i kreditavtalet och utrymme i sin ekonomi f�r kredit�tagandetÉ Om bank har
f�rsummat sina skyldigheter i fr�ga om kreditpr�vningen, kan detta endast i undantagsfall
f�ranleda att l�ntagaren blir fri fr�n sin betalningsskyldighet f�r l�net. S�dan befrielse kan i s�
fall n�rmast grundas p� 36¤ avtalslagenÓ.

Det framf�rs vidare att det inte kan anses ing� i bankens �tagande att pr�va l�mpligheten i hur
l�nelikviden ska anv�ndas, d�r f�r l�ntagaren g�ra egen bed�mning och ta eget ansvar.94

Givetvis �r det �ndock l�ntagaren sj�lv som beslutar om han vill ing� kreditavtalet eller inteÓ.
Det ans�gs h�r inte att kreditgivaren handlat i strid mot bankr�relselagen eller p� annat s�tt
varit relevant f�rsumlig, varf�r l�ntagarna �lades �terbetalningsskyldighet.

7.1.4 NJA 1996 s. 19

Fr�gan om bristande kreditpr�vning blev alltmer konkritiserad genom avg�rande i r�ttsfallet
NJA 1996 s. 19. Tv� personer hade h�r ing�tt borgensf�rbindelse f�r en kredit om 200,000:-.
Dessa tv� personer hade �ven tidigare ing�tt borgen f�r samma l�ntagare. M�let ben�mns
ÓSparbanken FinnÓ. Den huvudsakliga inv�ndningen gentemot att banken skulle f� g�ra
borgensansvaret g�llande var att krediten om 200,000:- hade beviljats i strid mot
bankr�relselagens 2 kap 13 ¤ - banken hade inte tillr�ckligt noga pr�vat l�ntagarnas
kreditv�rdighet.

Tingsr�tten visade sig vara helt of�rst�ende till borgensm�nnens inv�ndning. Banken hade
faktiskt gjort en pr�vning och bed�mt krediten som rimlig. ÓInneb�rden av borgen �r just att
borgensm�nnen f�re huvudborgen�ren ikl�der sig risken f�r att g�lden�rerna inte uppfyller
sina f�rpliktelser, och en felbed�mning av g�lden�rernas betalningsduglighet m�ste d�rf�r
normalt drabba borgensm�nnen i f�rsta handÓ.

Hovr�tten g�r d�remot en djupare analys av vad som faktiskt bed�mts; l�ntagarnas
inkomstf�rh�llanden, tillg�ngar och ekonomisk utvecklingsf�rm�ga. Det konstateras
sammanfattningsvis att det underlag som banken hade tillg�ng till visade att l�ntagarnas
inkomst Ón�tt och j�mt f�rslog till familjens f�rs�rjningÓ. N�gra extrainkomster eller os�kra
v�rde�kningstillskott b�r inte f�rlitas p�. Kreditpr�vningen m�ste anses ha varit bristf�llig,
och till och med s� bristf�llig att Óde grundl�ggande f�ruts�ttningarna f�r Gunnel L:s och Per-
Olle H:s borgens�tagande �sidosattsÓ. De ska, menar hovr�tten, d�rf�r befrias fr�n de
borgens�tagande tvisten h�r avser.

                                                            
94 Detta att j�mf�ra med Eriksson/Lambertz, Konsumentkreditlagen s 89 d�r det framf�rs att Óbanken vid
kreditgivning till konsument torde vara skyldig att avr�da kunden fr�n att uppta l�net om banken har k�nnedom
om omst�ndigheter som visar att det tillt�nkta l�net inte kommer att vara till nytta f�r kunden.
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H�gsta domstolen kom dock till annat avg�rande. Efter genomg�ng av de ekonomiska
f�ruts�ttningarna konstaterar H�gsta domstolen att kreditpr�vningen m�ste anses ha varit
bristf�llig. Krediten har beviljats i strid mot best�mmelsen i 2 kap. 13¤ bankr�relselagen. Men
H�gsta domstolen anser �ndock inte att borgensm�nnen verkligen visat att Óbest�mmelsen
�sidosatts av banken p� det mera kvalificerade s�tt som kr�vs f�r att borgensm�nnens
�tagande till n�gon del skall falla bortÓ. Det l�mnas faktiskt lite konkret v�gledning om vad
som kan anses utg�ra en s�dan kvalificerad situation ÓÉom en bank vid sin pr�vning av om
ett l�n b�r beviljas skulle, borgensmannen ovetande, bortse fr�n l�ntagarens kreditv�rdighet
och f�r l�nef�rbindelsens r�tta fullg�rande helt f�rlita sig p� borgensmannens
betalningsf�rm�gaÓ.

Genom uttalandet kan man konstatera att H�gsta domstolen vid det tillf�llet har lagt ribban
f�r vad som utg�r Óen s� kvalificerad situationÓ som man tidigare h�nvisat till i NJA 1993
s.163 skyh�gt mycket h�gre �n vad som framf�rts i detta m�l, och som hovr�tten accepterade
som kvalificerad situation. Man st�ller krav p� n�got som kan liknas vid ond tro hos
kreditgivaren och god tro hos borgensmannen. Att l�ntagare skulle befrias p� motsvarande
grund vore s�ledes i princip om�jligt.95 Men trots allt var det endast ett exempel som H�gsta
domstolen framf�rde som v�gledning; det finns ju ett ganska brett spektra tills vi kommit till
de omst�ndigheter som framf�rdes i detta m�l och som inte ans�gs utg�ra ett s�dant
kvalificerat �sidos�ttande.

7.1.5 NJA 1997 s. 524

Ett fall med blandade inv�ndningar avgjordes i m�let NJA 1997 s. 524. Det framf�rda kravet
var h�nf�rligt till ett leasingavtal av en lastbil f�r vilket kredittagarens sv�rmor tecknat
borgen. Denne borgensman ans�g sig av flera olika anledningar vara f�rem�l f�r
�terbetalningsbefrielse; d�ribland bankens bristande kreditpr�vning av henne sj�lv. H�gsta
domstolen h�mtar h�r in Finansinspektionens  yttrande, vilket relativt grundligt redog�r f�r
begreppet god finansieringssed vilket bl.a. omfattar en seri�s kreditpr�vning samt avger en
bed�mning av den aktuella situationen.96

Domslutet blev att borgensmannens betalningsskyldighet j�mkades avsev�rt; beroende av de
olika samverkande grunder som f�rel�g. En av dessa var att kreditgivaren beviljat krediten i
strid mot god finansieringssed genom att ha brustit i sin kreditpr�vning; d�rtill var
borgensmannens �tagande utan vinstsyfte och kreditgivaren hade brustit i sin
informationsplikt ang�ende �tagandets omfattning. En egen spekulation �r dock att bara
omst�ndigheten att banken brustit i sin kreditpr�vning g�llande borgensmannen inte hade
varit tillr�ckligt f�r att det skulle f�religga grund f�r att befria henne fr�n v�sentlig del av
betalningsansvaret. H�r f�rel�g det som sagt flera samverkande omst�ndigheter.

                                                            
95 jmf dock NJA 1999 s. 304
96 se avsnittet om Finansinspektionens allm�nna r�d, kap. 9
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7.1.6 NJA 1999 s. 304

En mycket intressant infallsvinkel p� problemet uppkom i m�let NJA 1999 s. 304. H�r var det
fr�ga om en l�ntagare som h�vdade att bankens bristande kreditpr�vning av henne sj�lv skulle
befria henne fr�n �terbetalningsskyldigheten gentemot banken. En anst�lld tog l�n i en bank
f�r f�rv�rv av ett konvertibelt skuldebrev, vilket skulle ges ut av l�ntagarens arbetsgivare (ett
aktiebolag). Att banken brustit i iakttagande av god kreditgivningssed, vilket banken har att
iaktta enl. konsumentkreditlagen 5 ¤, skulle utg�ra sk�l f�r j�mkning enl. 36¤ avtalslagen
h�vdade l�ntagaren. Denne, Anna F, och hennes man levde b�da p� hennes inkomst
10,500:-/m�nad. Hon hade sedan tidigare ett l�n i den nu l�ngivande banken om 200,000:-,
vilket medf�rde en �rskostnad om ca. 55,000:-.

Tingsr�tten utvecklar h�r bankens skyldighet enl. konsumentkreditlagens 5¤ att iaktta god
kreditgivningssed; vilket omfattar att g�ra en seri�s kreditpr�vning och d�rmed unders�ka
och ta st�llning till om kredittagaren har ekonomisk f�rm�ga att klara den �nskade krediten.
Just i detta fallet s� borde banken ha unders�kt det konvertibla skuldebrevets v�rde f�r att
bed�ma det utst�llande f�retags f�rv�ntade m�jlighet att fullg�ra sin betalningsskyldighet
gentemot l�ntagaren. S�som framg�r av bankr�relselagen 2 kap 13¤ s� har banken att pr�va
om l�ntagaren p� goda grunder kan f�rv�ntas fullg�ra sin l�nef�rbindelse. Bryter l�ngivaren
mot god kreditgivningssed s� kan detta f� betydelse bl.a. vid till�mpningen av 36¤
avtalslagen.97 Tingsr�tten ifr�gas�tter h�r om banken �verhuvudtaget gjort n�gon
kreditpr�vning. Det framkom dock i hovr�tten att bl.a. kontroll av f�revarande betalnings-
anm�rkningar skett hos UC. Har kreditpr�vning skett s� m�ste den anses vara klart bristf�llig.
Hade banken, menar tingsr�tten, gjort en seri�s kreditpr�vning s� st�r det klart att l�net inte
skulle ha beviljat. F�rsumligheten bed�mer tingsr�tten som kvalificerad, varf�r den yrkade
�terbetalningsskyldigheten med st�d av 36¤ avtalslagen ska anses som osk�lig. Bankens talan
ogillades helt. Hovr�tten fastslog tingsr�tten dom.

H�gsta domstolen d�remot ser helt annorlunda p� saken. Visst m�ste banken i enlighet med
5¤ konsumentkreditlagen iaktta god kreditgivningssed, vilket omfattar en seri�s
kreditpr�vning. F�rsummar banken denna kreditpr�vningsskyldighet s� kan, vilket
framkommit i NJA 1996 s. 3, detta endast i undantagsfall medf�ra att l�ntagaren d�rf�r ska
frias fr�n �terbetalningsskyldigheten f�r l�net. Skulle s�dan befrielse komma ifr�ga s�
grundas den n�rmast p� 36¤ avtalslagen.

H�gsta domstolen po�ngterar �terigen att det m�ste beaktas att en l�nes�kande normalt har
insikt i sin egen ekonomi och sj�lv kan avg�ra om �terbetalningsm�jlighet f�religger.
L�ntagaren avg�r sj�lv hur l�nelikviden ska anv�ndas och riskben�genhet. Banken har s�ledes
inte n�gon principiell skyldighet att pr�va l�mpligheten i l�ntagarens syfte med l�nelikviden.
Bankens p�st�ende om att banken hade tillg�ng till erforderliga uppgifter om l�ntagaren och
hennes ekonomi ser inte H�gsta domstolen n�gon anledning att betvivla. Eftersom banken
inte haft k�nnedom om, eller haft anledning att anta, att det konvertibelutst�llande f�retaget
inte skulle kunna fullg�ra sina betalnings�taganden gentemot l�ntagaren har inte heller
banken haft anledning att utg� fr�n n�gon annan ekonomisk utgiftssituation f�r l�ntagaren �n
den som kalkylerats med d� l�net upptogs. L�ntagaren ska s�ledes vara �terbetalningsskyldig
gentemot banken.

                                                            
97 Prop.1991/92:83 Konsumentkreditlagen s. 107 f
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7.1.7 NJA 1999 s. 408

Kort d�rp� avgjorde H�gsta domstolen ytterligare ett m�l avseende kreditgivares skyldighet
att vidta kreditpr�vning, NJA 1999 s.408. Ytterligare en ny intressant aspekt av fr�gan kom
upp. H�r hade tv� personer tecknat var och en ett generellt beloppsobegr�nsat
borgens�tagande f�r ett bolag ,vilket borgensm�nnen genom annat hel�gt bolag ensamma var
�gare till. N�r borgens�tagandet ingicks uppgick bolagets skuld till 7,4 miljoner kr. D� banken
ville ta borgens�tagandet i anspr�k omfattade �tagandet skuld om 4,3 miljoner kr.

Borgensm�nnen h�vdade att banken handlat i strid mot god banketik och mot
Finansinspektionens allm�nna r�d ang�ende borgensf�rbindelser. Banken hade bl.a.
f�rsummat att g�ra en korrekt kreditpr�vning. H�r var det bankens f�rsummelse av
borgensm�nnens egna �terbetalningsf�rm�ga som skulle medf�ra att �tagandet skulle j�mkas
med st�d av 36¤ avtalslagen. Att det h�r var fr�ga om en s.k. sk�tselborgen gjorde att
speciella aspekter kom att beaktas, men den faktiska fr�gan g�llde sk�ligheten av ett
borgens�tagande som stod i s� uppenbart skevt f�rh�llande till borgensm�nnens faktiska
betalningsf�rm�ga vid avtalstillf�llet eller p� sikt.

H�gsta domstolen kommenterar i domsk�len: ÓDet �r en grundl�ggande utg�ngspunkt inom
avtalsr�tten att avtal ska h�llas. Inte minst inom omr�det f�r kreditgivning �r det av vikt att
ing�ngna avtal f�ljs. Det finns annars risk f�r att den seri�sa l�neverksamheten blir on�digt
restriktiv till nackdel f�r b�de f�retag och enskilda som s�ker l�nÓ. Det p�pekas att det h�r �r
fr�ga om borgens�tagande som har ing�tts med eget vinstsyfte, f�r att i n�sta mening tona ner
vikten d�rav genom att det �r sm�f�retagare med begr�nsade tillg�ngar som intog en
underl�gsen st�llning gentemot banken. Man framh�ll att en av tankarna vid tillkomsten av
den nuvarande 36¤ avtalslagen var att ge m�jlighet att n� st�rre �verenskommelse mellan
civilr�ttslig och n�ringsr�ttslig lagstiftning.

Det noteras att ÓSett i belysning av uppgifterna om de ekonomiska f�rh�llandena m�ste det i
november 1991 ha framst�tt som uppenbart f�r banken att Leif S och Ann-Christin S inte p�
l�ngt n�r skulle kunna betala det kreditbelopp som banken stod i begrepp att bevilja
fastighetsbolaget, om de enligt �tagandena sj�lva kr�vdes p� betalning. Genom att �nd�
beg�ra och godta de till ansvarsbelopp obegr�nsade borgensf�rbindelserna m�ste banken
anses ha handlat i strid mot Finansinspektionens allm�nna r�d. P� grund av detta och d� det
belopp som nu utkr�vs med st�d av borgensf�rbindelserna m�ste anses osk�ligt betungande
f�r borgensm�nnen, b�r deras betalningsskyldighet j�mkas. Betalningsskyldigheten sattes ned
till att borgensm�nnen solidariskt skulle utge 1,000,000 kr j�mte r�nta.

7.2 Avg�randen fr�n Hovr�tterna

7.2.1 Svea Hovr�tt Dom DT 46

Ett hovr�ttsavg�rande av intresse �r Svea hovr�tts dom nr DT 46 utf�rdad 1995-10-27. Med
beaktande av borgensmannens inkomstuppgifter uttryckte hovr�tten att banken m�ste ha insett
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att borgensmannen inte skulle kunna betala det l�nebelopp som kom att beviljas. ÓAtt banken
trots detta godtog hennes borgen som s�kerhet f�r l�net �r anm�rkningsv�rtÓ.

Hovr�tten p�pekar i vanlig ordning skyddsintresset f�r s�v�l bankr�relselagen som
Finansinspektionens allm�nna r�d Ð att skydda ins�ttarnas tillgodohavanden mot att g�
f�rlorade p.g.a. kreditf�rluster orsakade av l�ttsinnig utl�ning. Eventuell v�rdl�s
kreditpr�vning av borgensmannen sj�lv medf�r dock inte p� n�got s�tt att borgensmannen
med automatik skulle frias fr�n sitt �tagande gentemot banken. Det som ska skyddas �r ist�llet
borgensmannens regressr�tt. I detta fall konstaterades att regressr�tten inte f�rs�mrats.

7.2.2 Hovr�tten f�r Nedre Norrland Dom DT 214

I Hovr�tten f�r Nedre Norrlands dom nr DT 214 utf�rdad 1998-12-04 s� pr�vades bristande
kreditpr�vning exklusivt som inv�ndning i m�let. En l�ntagare inv�nde mot sitt
betalnings�tagande att Óbanken f�rfarit v�rdsl�st d� krediten beviljades och d�rigenom f�rsatt
honom i ekonomiskt tr�ngm�l.Ó En bank beviljade l�ntagaren ett kortfristigt l�n p� 645,000:- i
samband med f�rv�rv av en fastighet f�r kennelverksamhet samt f�rv�ntad f�rs�ljning av en
annan fastighet.

Hovr�tten kritiserar banken d� det saknas uppgifter om inkomstf�rh�llanden i kreditans�kan;
d�rmed har banken knappast beaktat varken d�varande eller f�rv�ntade inkomster vid
kreditgivningen. D�rtill har det inte gjorts n�gon v�rdering av den f�rv�rvade fastigheten, i
vilken banken upptog s�kerhet f�r l�net. Banken skulle ha gjort en s�v�l mer sj�lst�ndig som
mer grundl�ggande kreditpr�vning �n vad som gjordes f�r att ha f�ljt bankr�relselagens
best�mmelse i 2 kap 13 ¤. N�r detta v�l �r konstaterat s� anser hovr�tten dock att l�ntagaren
inte visat att Óbest�mmelsen �sidosatts av banken p� det mera kvalificerade s�tt som kr�vs f�r
att befria honom fr�n betalningsskyldigheten av l�netÓ.

7.2.3 Svea Hovr�tt Dom DT 60

Ett alldeles nyligen avgjort m�l �r Svea hovr�tts dom nr DT 60, utf�rdad 1999-09-17. Det
handlade om finansiering av ett golfprojekt i Polen. En tredjemanspants�ttare h�vdar att ett
finansbolag beviljat l�n i strid mot god finansieringssed, i f�rsta hand bristande
kreditpr�vning, och att hennes ansvar som pants�ttare d�rmed skulle falla bort. Hovr�tten
konstaterar att l�net beviljats i strid med 2 kap 13¤ bankr�relselagen, vilken anses som
till�mplig �ven fast det h�r inte �r fr�ga om bankverksamhet. D�refter g�rs en pr�vning om
dessa regler avseende kreditpr�vning �sidosatts Óp� det mera kvalificerade s�tt som kr�vs f�r
att  tredjemanspants�ttarens ansvar till n�gon del skall falla bortÉÓ.

Hovr�tten g�r en j�mf�relse och drar paralleller med NJA 1996 s.19. Det anses att
m�jligheten f�r att en borgensmans ansvar ska falla bort vid kreditgivarens kvalificerat
bristande kreditpr�vning ocks� m�ste g�lla i motsvarande fr�ga om tredjemanspants�ttares
ansvar. I b�da dessa m�l (NJA 1996 s. 19 och det m�l hovr�tten h�r hade att pr�va) saknar
kreditgivaren faktisk anledning att r�kna med att l�ntagarna verkligen ska kunna �terbetala
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l�nen. L�nen har d�rmed beviljats i strid mot bankr�relselagen 2 kap 13¤. Detta �sidos�ttande
i sig utg�r dock inte en s�dan kvalificerad omst�ndighet som fordras f�r borgensm�nnens alt.
tredjemanspants�ttarens befrielse fr�n ansvar. Eftersom man inte heller finner n�gon annan
grund som skulle kunna samverka med den bristande kreditpr�vningen f�r att uppn� befrielse
s� fastst�lls f�rm�nsr�tt ur fastigheten.
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 8. Allm�nna Reklamationsn�mndens avg�randen

N�r det g�ller konsumentkrediter har l�ntagaren, med vissa undantag, m�jlighet att f� sin �sikt
pr�vad av Allm�nna reklamationsn�mnden (ARN). N�mnden �r en partsammansatt
konstellation d�r f�retr�dare f�r bankerna och konsumentintressen finns representerade.
N�mndens beslut utg�r en rekommendation vilken s�ledes inte �r bindande f�r parterna.
Bankerna f�ljer ofta, men inte alltid, Allm�nna reklamationsn�mndens rekommendation.
Beslutet utg�r dock inte n�got hinder f�r senare r�ttslig pr�vning i domstol. P�g�ende eller
avgjort tvistem�l i domstol f�rhindrar d�remot att Allm�nna reklamationsn�mnden tar upp
tvisten.

8.1 ARN 90/R3115

Ett av 90-talets f�rsta beslut avseende bristande kreditpr�vning utf�rdades 1990-12-13
�rendenummer 90/R3115. H�r framh�ller n�mnden den f�r m�nga kreditgivare �verraskande
�sikten att borgens�tagande medf�r �msesidiga f�rpliktelser. N�r banken beg�r in
borgens�tagande som s�kerhet f�r kredit b�r den t�nkbare borgensmannen kunna f�rlita sig
till att banken gjort en sedvanlig kreditpr�vning av l�ntagaren samt att banken skulle ha
informerat borgensmannen i de fall n�got anm�rkningsv�rt d� framkom. Denna �sikt
�terkommer sedan frekvent; �ven i H�gsta domstolens avg�rande avseende kreditpr�vning
fr�n och med  NJA 1992 s. 351.

N�mnden bed�mde h�r att banken brustit i sin kreditpr�vning av kredittagaren. L�n hade
beviljats f�r uppstart av butiksverksamhet, vilken tv� m�nader senare gick i st�pet. Den
budget som l�mnades in som underlag f�r kreditpr�vningen l�r enligt borgensmannen visat att
Óverksamheten skulle g�tt j�mt upp om kunderna str�mmade in fr�n morgon till kv�llÓ.
N�gon dokumentation kunde banken inf�r pr�vningen inte �terfinna; vilket bankinspektionen
riktat kritik mot banken f�r. Den bristande kreditpr�vningen samt den omst�ndighet att
banken inte informerat borgensmannen om att det fanns betalningsanm�rkningar registrerade
p� l�ntagaren, gjorde att banken rekommenderades att s�tta ned borgensansvaret till h�lften.

 8.2 ARN 91/R134

N�sta �renden av intresse g�llande kreditpr�vning avgjordes 1991-09-04 nr 91/R134. Tv�
l�ntagare beviljades l�n om 170,000:- mot s�kerhet tecknad av tv� borgensm�n.
Huvudsakligen anv�ndes l�nelikviden f�r att sanera kontokortsskulder men �ven f�r att kunna
erl�gga en f�rfallen l�nebetalning f�r ett annat l�n. Dettta andra l�n var upptaget ett halv�r
tidigare  i samma bank om 300,000:-. Borgensm�nnen var syskon till en av l�ntagarna.

N�r borgensm�nnen kontaktades av sitt syskon med f�rfr�gan om de kunde ing� borgen
uppgav l�ntagarna oriktigt att syftet med l�net var att de skulle rusta upp sitt hus, samt att det
inte fanns n�gra skulder. D� banken kr�vde betalning av borgensm�nnen inv�nde
borgensm�nnen att banken brustit i sin skyldighet att vidta ordentlig kreditpr�vning samt i sin
informationsskyldighet. Vad g�ller kreditpr�vningen s� h�vdade borgensm�nnen att banken
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helt f�rlitat sig till att  borgensm�nnen skulle kunna komma att reglera skulden och d�rf�r helt
negligerat l�ntagarnas uppenbara of�rm�ga att �terbetala krediten.

Banken framf�rde i sitt genm�le att sedvanlig kreditpr�vning hade gjorts, varvid banken
bed�mde l�ntagarna som kapabla att kunna reglera l�neskulden. D�rtill hade en
kreditupplysning fr�n Upplysningscentralen inh�mtats. Att bankens bed�mning inte
besannades kom sig av det stigande r�ntel�get. Vad avs�g den p�st�dda
informationsskyldigheten s� h�nvisade banken till att den m�ste vika f�r bankens
sekretessansvar. Informationsansvaret �ligger h�r ist�llet l�ntagarna; att borgensm�nnen
d�rifr�n f�tt fel information �r beklagligt men ska inte lastas banken.

Denna slutsats ang�ende banksekretess ans�g dock Allm�nna reklamationsn�mnden vara
inkorrekt. Den information som banken har att l�mna till borgensman; s�som
borgens�tagandets inneb�rd och konsekvens, bankens bed�mning av l�ntagarnas
betalningsf�rm�ga samt, i vissa fall, syftet med l�net, kan inte anses st� i strid med
best�mmelserna ang�ende banksekretess. Ò�tminstone inte om det �r l�ntagarna sj�lva har
anvisat borgensm�nÓ, framf�r n�mnden.

N�r det g�ller bankens skyldighet att genomf�ra en tillfredsst�llande kreditpr�vning s�
konstaterar n�mnden att ÒI det akuella fallet synes n�gon egentlig pr�vning av l�ntagarnas
f�rm�ga att betala inte ha �gt rumÓ. Bankens brister vid kreditpr�vningen samt avseende  till
borgensm�nnen framf�rd information  medf�rde en rekommendation till banken att s�tta ned
sina krav gentemot borgensm�nnen med _. Grund f�r j�mkning var 36¤ AvtL. N�mnden var
dock inte enig, tv� ledam�ter ans�g inte att grund f�r j�mkning f�rel�g.

8.3 ARN 91-6470

Att n�gon ny kreditpr�vning enligt ARN:s st�ndpunkt inte erfordras vid banks �vertag av
kreditstock kom fram i beslut utf�rdat 1992-04-08 nr 91-6470.

8.4 ARN 92-2571

N�r bank accepterade borgens�tagande utan att det f�rekommit n�gon direkt kontakt mellan
banken och borgensmannen ans�gs omst�ndigheterna i det �rendet medf�ra att
borgens�tagandet skulle j�mkas ned med _. Avg�rande 1993-05-03 nr 92-2571.

Banken kunde inte p�visa att n�gon som helst pr�vning av borgensmannens
betalningsf�rm�ga skett, trots att �tagandet g�llde kredit om 100,000:-. D�rtill hade banken
brustit i sin informationsskyldighet. L�net utgjorde oml�ggning av i banken befintlig
blancokredit om drygt 90,000:- samt nyutl�ning om 10,000:-. Borgensmannens uppfattning, i
motsats till skuldebrevets textinneh�ll, var att hans �tagande endast avs�g det nyutl�nade
beloppet. Den dominerande delen av l�nelikviden hade ju banken sedan tidigare accepterat
som blanco.
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Det ans�gs h�r att banken, f�rutom att pr�va �ven borgensmannens ekonomiska f�rh�llanden,
borde ha informerat om varf�r oml�ggning till borgensansvar f�r hela kreditbeloppet kr�vdes.
N�mnden po�ngterar att Ódessutom skall (kredit)instituten enligt lag g�ra en pr�vning inte
bara av l�ntagarens kreditv�rdighet utan �ven av den s�kerhet som borgens�tagandet skall
utg�raÓ. Att l�ntagarens �terbetalningsf�rm�ga m�ste pr�vas, och att brist d�rav kan utg�ra
grund f�r j�mkning av borgensansvar, hade konstaterats tidigare. H�r tillkommer ansvaret
ang�ende kreditpr�vning att �ven unders�ka vad s�kerheten egentligen har f�r v�rde. Det
h�nvisas bl.a. till H�gsta domstolens avg�rande NJA 1993 s. 163, vilket h�r l�g alldeles f�rskt
i tiden.

Grund f�r j�mkningen var 36 ¤ AvtL. Tv� ledam�ter var skiljaktiga och ans�g inte att grund
f�r j�mkning f�rel�g.

8.5 ARN 93-2449

Ett lite avvikande avg�rande avseende kreditpr�vning avgjordes 1994-01-31 nr 93-2449. Tv�
kredits�kande fick fr�n en bank kreditl�fte om 340,000:-. Ca. 4 m�nader efter kreditl�ftets
utf�rdande utnyttjades kreditm�jligheten avseende 200,000:-. N�r kredittagarna drygt ett �r
efter det att kreditl�ftet beviljats ville utnyttja resterande del, 140,000:-, nekade banken till
detta. Att kreditl�ftet skulle ses som ett tidsbegr�nsat anbud d�r anbudstiden i detta fall g�tt ut
kunde Allm�nna reklamationsn�mnden inte h�lla med om. D�remot ans�gs bankens
kreditv�gran befogad utifr�n den omst�ndigheten att l�ntagarna hade Óunderl�tit att l�mna
ekonomisk information av vikt f�r bankens kreditpr�vningÓ. Det visade sig att l�ntagarnas
taxerade nettoinkomst vid kreditl�ftets beviljande varit 0:-.

L�ntagarna hade h�r en informationsskyldighet gentemot banken f�r att ge banken m�jlighet
att vidta en fullgod kreditpr�vning, vilket banken har skyldighet att g�ra enligt
bankr�relselagen 2 kap 13 ¤. Banken kom s�ledes att bevilja avtalet under felaktiga
f�ruts�ttningar. N�mnden ans�g d�rf�r det strida mot tro och heder att banken skulle beh�va
fullg�ra resterande del av l�nel�ftesavtalet.98

 8.6 ARN 93-6626

Ett uppm�rksammat fall �r n�mndens avg�rande 1994-05-30 nr 93-6626. Av stort intresse �r
att en l�ntagare h�vdade att bankens bristande kreditpr�vning av hennes egen
�terbetalningsf�rm�ga skulle medf�ra att hennes �terbetalningsskyldighet skulle falla bort.

I en ekonomiskt pressad situation upptog en flicka p� sin 18-�rsdag ett l�n om 30,000:-. Detta
f�r att hon och hennes arbetsl�sa f�r�ldrar skulle ha m�jlighet att bo kvar i familjens hus.
Enligt betalningsvillkoren skulle l�net �terbetalas med 900:-/m�nad, vilket ska s�ttas i
f�rh�llande till att flickans enda inkomst var studiebidrag om 750:-/m�nad. Banken h�vdade
att de gjort en fullt tillr�cklig kreditpr�vning. Kreditgivaren pekade p� att man vid

                                                            
98 kommentar; intressant med 33¤ AvtL som grund samt det omv�nda parsf�rh�llandet
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utl�ningstillf�llet visste att flickan �gde en h�st som hon avs�g att s�lja f�r att kunna erh�lla
likvida medel samt att �terbetalningar fungerat under en avsev�rd tid.

N�mnden konstaterade att banken brutit mot 5 ¤ konsumentkreditlagen d� l�net beviljades,
varf�r det s�som osk�ligt enligt 36 ¤ avtalslagen skulle j�mkas till 0. Enligt n�mndens
uttalande ska det Óf�rh�llandet att kredittagaren har f�rm�tt fullf�lja sina �taganden enligt
kreditavtalet, saknar enligt n�mndens mening betydelse vid bed�mningen av om bankens
kreditpr�vning har utf�rts p� ett korrekt s�tt eller inteÓ. Det f�refaller som om banken ville
visa att deras bed�mning avseende l�ntagarens �terbetalningsf�rm�ga inte kan ha varit s�
totalt bristf�llig eftersom �terbetalningarna rent faktiskt fungerat under en tid. N�mnden
avf�rdar helt bankens st�ndpunkt h�r och kr�ver mer konkreta bevis p� att banken verkligen
gjort en seri�s kreditpr�vning vid utl�ningstillf�llet.

Omst�ndigheterna i detta fall �r kanske lite v�l flagranta d� det �r s� uppenbart att flickan
utg�r en Ól�nebulvanÓ f�r sina f�r�ldrars r�kning, vilket banken m�ste ha insett. Det h�vdas
�ven att det skulle varit banken som initierade uppl�gget, och i s�dant fall med ber�tt mod
handlat klart oetiskt.

8.7 ARN 95-3288

I avg�rande 1995-12-05 nr 95-3288 hade n�mnden att pr�va om ett borgens�tagande skulle
j�mkas. Borgens�tagandet avs�g borgen f�r ett l�n om drygt 400,000:-. Borgensmannen hade
d� �tagandet ingicks en �rsinkomst om 150 Ð 170,000:- samt var belastad med egna l�n om
275,000:-. D�refter blev han arbetsl�s varp� familjens inkomster inte �versteg
existensminimum.

Borgensmannen h�vdade att banken inte gjort n�gon kreditpr�vning avseende honom sj�lv,
vilket banken medgav, samt att banken brustit i sin informationsskyldighet avseende
borgens�tagandets inneb�rd och konsekvens f�r honom, vilket banken inte bem�tte. N�mnden
bed�mde att bankens bristande �tg�rder utgjorde grund f�r att borgensansvaret  skulle j�mkas
p� s� s�tt att det skulle s�ttas ned med 100,000:-.99 En ledamot var skiljaktig och ans�g att
ansvaret skulle s�ttas ned med 200,000:-.

 8.8 ARN 96-6623

I beslut 1997-05-13 nr 1996-6623 uttalar n�mnden att Óenbart den omst�ndigheten att n�gon
egentlig kreditpr�vning inte har skett kan inte f�ranleda en j�mkning av
betalningsskyldigheten enligt 36 ¤ avtalslagenÓ.100

                                                            
99 Varf�r just det beloppet ? Hur mycket sk�ligare blev det d� ?
100 Att j�mf�ra med utg�ngen i det s� kallade ponnyfallet ARN 93-6626
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 8.9 ARN 96-6317

I ett avg�rande fr�n 1997-06-11 nr 96-6317 framkommer att n�mnden inte anser att en sedan
tidigare beviljad kredit med s�kerhet i borgen skulle kr�va ny kreditpr�vning vid utnyttjande
av krediten fyra �r senare. Den kreditpr�vning som  banken gjorde d� krediten om 200,000:-
ursprungligen beviljades riktades det inte n�gon kritik emot.

N�r kredittagaren ca fyra �r d�refter ville utnyttja krediten f�r handel med optioner l�mnade
borgensmannen sitt godk�nnande d�rtill. Denna optionshandel ledde dock till omfattande
f�rluster (ca 200,000:-), varp� borgensmannen inv�nde att banken borde haft skyldighet att
vidta ny kreditpr�vning vid det senare tillf�llet, vilket d� skulle ha resulterat i att banken
borde ha dragit in krediten.

N�mnden konstaterar att det h�r inte var n�gon ny kredit som beviljades eller n�gon ut�kning
av tidigare beviljad kredit, utan endast en specifik anv�ndning av just den kredit som sedan
tidigare hade beviljats. N�gon skyldighet f�r banken att av den anledningen vidta ny
kreditpr�vning kan inte anses f�religga.
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9. Finansinspektionen

Finansinspektionen �r en av regeringen utsedd tillsynsmyndighet �ver de finansiella
marknaderna. Inspektionen har tillsyn �ver tre huvudomr�den; f�rs�krings- kredit och
v�rdepappersmarknaderna. Finansinspektionen st�r under Finansdepartementets kontroll.101

De olika m�len f�r verksamheten kan sammanfattas i tre punkter. Myndigheten skall bidra
till:

1. En finansiell stabilitet
2. En finansiell effektivitet
3. Verka f�r ett gott konsumentskydd

I arbetet med att skydda konsumenternas intressen kan n�mnas att inspektionen f�ljer upp att
bankerna f�ljer g�llande lagar, f�rordningar och �vriga regler, verkar f�r att en god etik skall
finnas samt att bankerna svarar upp mot de krav som kan st�llas p� dem i fr�ga om
kompetens, integritet och god aff�rssed.102

Finansinspektionen ut�var tillsyn �ver ca. 2 500 institut.103 Av dessa f�retag �r ca. 225 st.
kreditf�retag. Det finns 24 st. banker och 70 st. sparbanker med bankoktroj.

F�rutom att tillse att de finansiella marknaderna f�ljer lagstiftningen ger de ut kompletterande
regler i form av f�reskrifter och allm�nna r�d. Vidare bevakas nya produkter och tekniker p�
bankomr�det, som nu till exempel telefonl�n och Internettj�nster.

N�r nya best�mmelser skall utf�rdas g�rs f�rst en utredning om aktuellt �mne. Denna s�nds
d�refter ut p� remiss till exempelvis alla banker och Svenska Bankf�reningen. Efter det att
remissinstansernas st�llningstagande beaktats skall slutligen finansdepartementet kontrollera
f�rslaget. G�r det igenom utf�rdas f�reskrifter eller allm�nna r�d.104 En intressant iakttagelse
�r att f�reskrifterna �r utformade med ÓskallÓ och att de allm�nna r�den anger Ób�rÓ. I
praktiken �r dock �ven de allm�nna r�den mer eller mindre tvingande.

Myndigheten granskar ocks� ans�kan om tillst�nd att driva bank, f�rs�kringsbolag eller annan
finansiell verksamhet.105Ans�kan granskas och ett yttrande ges till regeringen som har att ta
st�llning till ans�kan.

                                                            
101 SFS 1987:617, Banr�relselagen 7 kap
102 Finansinspektionens hemsida www.fi.se
103 Finansinspektionen en presentation s. 4
104 Intervju med Annika Bj�rklid, jurist och Sven-Ingvar Holmgren, inspekt�r, Finansinspektionen,
kreditmarknadsavdelningen, operativa enheten, 1999-12-16
105 bankoktroj, koncession eller auktorisation
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 9.1 Allm�nna r�d

De allm�nna r�den har ett etiskt syfte och fungerar som v�gledning f�r banker och
kreditmarknadsinstitut.

9.1.1  FFFS 1997:33 Allm�nna r�d om krediter i konsumentf�rh�llande

Reglerna tar sikte p� vad som s�rskilt b�r beaktas vid konsumentkrediter och �r skrivna f�r att
skydda konsumenterna. Reglerna har ingen tvingande r�ttslig verkan men �r ett utryck f�r
g�llande praxis och anv�nds av domstolar i sin r�ttstill�mpning. R�den �r skrivna i lagform
med paragrafer. R�den tr�dde ikraft den 1 januari 1998 och ersatte de tidigare utf�rdade
reglerna.106 I r�den n�mns att kreditgivare skall upptr�da med �terh�llsamhet och med
m�ttfullhet samt utg� ifr�n att kreditavtalet �r av stor betydelse f�r den enskilde l�ntagaren.107

Vidare skall marknadsf�ringen vara informativ och ta upp till exempel effektiv r�nta om
marknadsf�ringen inte �r av en allm�nt h�llen karakt�r.108 Kreditgivaren b�r f�rs�ka se till att
kredittagaren f�rst�r inneb�rden av kreditavtalet. Vid en skriftlig kreditans�kan b�r d�rf�r
denna utformas s� att g�lden�ren tillsammans med �vrig information ges en bild av sin egen
�terbetalningsf�rm�ga.109 Av kreditavtalet skall klart framg� vilka villkor som g�ller f�r
f�rbindelsen.110

Kreditpr�vning beskrivs i 19 Ð 22 ¤¤. Vad som �r intressant �r att Finansinspektionen i
tidigare utf�rdade allm�nna r�d varit mycket mer detaljerad i fr�gan.111 I de f�reg�ende r�den
kommenterades bland annat begreppet ¬God kreditgivningssed¬. I r�den skrevs bland annat att
l�ngivarna skall tillvarata konsumenternas intresse, inte uts�tta sig sj�lv f�r alltf�r stora risker
och att g�ra en noggrann och omsorgsfull kreditpr�vning. Man kan sk�nja Bankr�relselagen
2:13 i dessa r�d d� det talas om att inte uts�tta ins�ttarna f�r alltf�r stora risker. Dessa r�d har
dessutom utf�rdats mitt under bankkrisens dagar d� m�nga kreditinstitut var farligt n�ra att
st�lla in betalningarna.

I de nu g�llande reglerna, 19 ¤, h�nvisas till Finansinspektionens allm�nna r�d om
kreditinstruktioner.112 Dessa instruktioner tar sikte p� att instituten skall ha en framarbetad
kreditpolicy som anger kvalitativa m�l och som borgar f�r en sund kreditgivning samt en
kreditinstruktion som anger befogenheter att besluta i kreditfr�gor.113

                                                            
106 Kreditpr�vning m m vid kreditk�p med �tertagandef�rbeh�ll och Finansinspektionens allm�nna r�d ang�ende
borgensf�rbindelse av fysisk person, FFS 1993:22
107 1 ¤ och 4 ¤
108 3 ¤
109 18 ¤
110 26 ¤
111 FFFS 1992:23 3. God kreditgivningssed
112 FFFS 1995:49 Finansinspektionens allm�nna r�d om kreditrisker i kreditinstitut och v�rdepappersbolag
113 FFFS 1995:49, 4 Ð 7 ¤¤
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19 ¤ stadgar att i kreditinstruktionen b�r framg� vad som s�rskilt skall beaktas vid
kreditgivning till konsument. Sedan f�ljer en uppr�kning om vad som bland annat b�r framg�;

Ó- att kreditpr�vning skall g�ras �ven om s�kerhet st�lls,

- att pr�vningen skall syfta till att uppskatta kredittagarens framtida betalningsf�rm�ga och
grundas p� skriftligt underlag och/eller p� tillf�rlitliga uppgifter i datamedia,

- att sedvanlig kreditupplysning b�r inh�mtas,

- att bed�mningen av s�kandens �terbetalningsf�rm�ga b�r g�ras utifr�n dennes inkomster,
tillg�ngar, utgifter och skuldf�rh�llanden (inklusive borgens�taganden)Ó

Kreditpr�vningen kan vara av enklare slag n�r det g�ller krediter till ett belopp om h�gst ett
halvt basbelopp eller om kredittagaren �r k�nd och att denne bed�ms ha
�terbetalningsf�rm�ga.114 I f�rut g�llande r�d angavs ett tredje fall d�r kreditpr�vningen
kunde vara f�renklad. Det var om betryggande s�kerhet st�lls i form av v�rdepapper samt
kreditgivningen sker enligt g�llande praxis inom branschen.115 Detta �r numera inte
uttryckligen undantaget.

Om kreditgivare ger kredit f�r skuldsanering b�r den, enligt 21 ¤, endast beviljas om
kredittagaren har �terbetalningsf�rm�ga f�r den nya krediten.  Paragrafen har tillkommit efter
det att skuldsaneringslagen tr�tt i kraft.116

En annan f�r�ndring i de nya riktlinjerna �r att 22 ¤ anger att en kredittagare b�r erh�lla
information om kreditpr�vning om detta efterfr�gas. I den tidigare lydelsen angavs att han
skall erh�lla information.117 N�r kredit ges till bostadsfinansiering b�r kreditgivaren �ven
uppr�tta en boendekalkyl och om det �r fr�ga om en bostadsr�tt b�r upplysningar om
bostadsr�ttsf�reningens ekonomi inh�mtas. Vidare b�r l�ntagaren upplysas om beslutade men
inte genomf�rda f�r�ndringar p� skatte- och bidragsomr�det som �r av v�sentlig betydelse.
Detta anges i 20 Ð21 ¤¤.

I 35 Ð43 ¤¤ behandlas st�llande av s�kerhet. Borgensmannens betalningsf�rm�ga b�r pr�vas,
dels vid kreditgivningstillf�llet dels p� sikt och b�r accepteras endast om f�rbindelsen utg�r
betryggande s�kerhet f�r krediten. Borgensmannen b�r kunna f�ruts�tta att en tillfredst�llande
kreditpr�vning  gjorts avseende kredittagaren och b�r dessutom f� information om
kredittagarens kreditpr�vning. Om denna inte kan l�mnas ut p g a sekretess b�r
borgensmannen upplysas om detta.

                                                            
114 20 ¤
115 FFFS 1992:23, 3.2.2, Bed�mning av kreditans�kan
116 SFS 1994:334
117 FFFS 1992:23, 3.2.2
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9.1.2 FFFS 1998:22 Finansinspektionens allm�nna r�d om riktlinjer f�r hantering
av etiska fr�gor hos institut som st�r under inspektionens tillsyn.

Dessa allm�nna r�d har tr�tt i kraft fr�n och med den 1 januari 1999 och ersatte de tidigare
reglerna p� omr�det.118

Reglernas syfte �r att de finansiella f�retagen skall ha allm�nhetens f�rtroende, att den
finansiella verksamheten uppr�tth�lls samt att den bedrivna verksamheten kan anses sund.
Vidare anges att en f�ruts�ttning f�r att driva en sund verksamhet �r att instituten tar h�nsyn
till etiska fr�gor och att etiska riktlinjer finns.119

I 2 ¤ anges hur dessa riktlinjer b�r vara utformade. Till exempel n�mns att de anst�lldas
handlande i vissa situationer som ur ett etiskt perspektiv kan vara oklart skall ber�ras i dessa
riktlinjer. En kreditgivning till k�p av en hyresr�tt kan vara ett exempel d�r det framst�r som
oetiskt att bevilja kredit.

Finansinspektionen skriver ocks� i reglera att de b�r fastst�llas av bankens styrelse och har
d�rmed meddelat vikten av att dessa riktlinjer uppr�ttas.

Reglernas omfattning behandlas i 3 ¤. Inspektionen h�nvisar h�r till Lagen om
v�rdepappersr�relse120 och menar att dessa lagbest�mmelser b�r vara v�gledande f�r
hantering av etiska fr�gor i de banker som st�r under Finansinspektionens tillsyn. Bland annat
n�mns att en r�ttvis behandling, likabehandling, skall ske oberoende av etnisk bakgrund.

R�dens 4 ¤ behandlar vad som b�r ing� i riktlinjerna. I denna paragraf n�mns speciellt att
riktlinjerna b�r inneh�lla handlingsregler vid kreditgivning. F�ljande skrivs;

ÓRiktlinjerna b�r inneh�lla handlingsregler, t ex. ifr�ga om kreditgivning och
tillhandah�llande av produkter, som syftar till att s�kerst�lla att verksamheten vid varje
tidpunkt bedrivs inom ramen f�r g�llande regelverk och p� ett etiskt godtagbart s�tt.Ó

I det f�ljande anges att praktiska riktlinjer b�r uppr�ttas, utbildning genomf�ras och
fortl�pande information l�mnas avseende etiska fr�gor. 121 Slutligen meddelar r�den att en
intern kontroll av efterlevnaden av reglerna b�r finnas.

                                                            
118 FFFS 1995:40
119 FFFS 1998:22 1 ¤
120 SFS 1991:981, 1 kap. 7 ¤
121 FFFS 1998:22, 5 Ð7 ¤¤



44

9.2 Operativ tillsyn

F�r att ut�va kontroll �ver finansmarknaden har Finansinspektionen en tillsynsverksamhet.
Omkring 35 personer arbetar med den operativa tillsynen. Det �r fr�mst riskfokuserad tillsyn
som ut�vas och under senare �r har detta omr�de utvecklats speciellt.122

Hur sker d� sj�lva tillsynen? F�r att f� en r�ttvisande bild av f�rfarandet har en intervju
genomf�rts med personal anst�lld hos inspektionen.123

ÓEtt bes�k �r i regel aviserat i f�rv�g och i samband med detta meddelar vi vad vi vill
inspektera. I och f�r sig beh�ver vi inte meddela dettaÓ s�ger Sven-Ingvar Holmgren. Han
ber�ttar vidare att inspektionen kan utg� ifr�n en manual med punkter/fr�gor som kan se ut s�
h�r betr�ffande till exempel etiska riktlinjer;

- Finns riktlinjer framtagna ?
- Hur har de fastst�llts ?
- Vad �r dess inneh�ll ?
- Hur ut�var institutet sj�lv den l�pande �versynen ?
- Hur efterlevs dessa av bankens personal ?
- Vilken form av rapportering till bankens styrelse sker ?

ÓVid tillsynen g�r vi in i detalj f�r att bilda oss en uppfattningÓ s�ger Annika Bj�rklid. N�r
inspekt�rerna �r ute p� inspektion g�r de en grundlig unders�kning. ÓVi kan till exempel
fr�ga en banktj�nsteman var han eller hon finner de etiska reglerna och be att f�r titta p� dem.
P� detta s�tt ser vi att de riktlinjer som finns �ven �r k�nda av de som arbetar i den dagliga
verksamheten Ó menar Sven-Ingvar Holmgren.

Konsumentr�ttsenheten, som numera �r uppdelad p� de andra enheterna, har tittat n�rmare p�
maskinell kreditbed�mning, s� kallad credit scoring, och hade inget att anm�rka d�rp�.

Efter det inspektionsbes�ket avslutats uppr�ttas en promemoria �ver tillsynen. I denna g�rs en
sammanfattning av den genomf�rda inspektionen och ett omd�me ges. Den s�nds p� remiss
till bankens styrelse f�r kommentar. Det kan vara s� att Finansinspektionen pekar p� brister
och vill ha en f�rklaring av banken. Eventuellt kan ytterligare skriftv�xling vara aktuell.
Inspektionen f�rs�ker i f�rsta hand f� en l�sning p� problemet via skriftv�xling men vid
allvarliga missf�rh�llande l�mnas skriftlig kritik. F�r att f� till st�nd en f�r�ndring kan �ven
ett skriftligt f�rel�ggande ges. Den sista sanktionen, och den mest genomgripande, �r att
institutets tillst�nd, oktroj, �terkallas.

Sk�tsamheten hos de institut som st�r under Finansinspektionens tillsyn �r god och slutsatsen
�r att regler efterlevs och internkontrollen i allt v�sentligt fungerar.124 Dock kr�vs en
regelbunden �versyn av etikfr�gorna. Eller som Annika Bj�rklid uttryckte det ÓEtik f�r�ndras
�ver tiden.Ó

                                                            
122 Finansinspektionen en presentation s. 11
123 Annika Bj�rklid, jurist och  Sven-Ingvar Holmgren, inspekt�r, b�da vid Finansinspektionen,
Kreditmarknadsavdelningen, Operativa enheten, intervjun genomf�rd 1999-12-16
124 Finansinspektionens verksamhetsber�ttelse s. 17
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 10. Integritetsskydd

Att kreditgivaren har en skyldighet att genomf�ra en seri�s kreditpr�vning framg�r nu klart.
Gentemot kreditgivarens behov av att, f�r att kunna genomf�ra sin kreditpr�vning, erh�lla
maximal information avseende den kredits�kande och/eller borgensman, st�r
integritetsskyddet.

M�nga kredits�kande har s�kert n�gon eller n�gra uppgifter som de vill se utom r�ckh�ll f�r
s�v�l kreditgivarens som �vriga informationss�kandes upps�kande verksamhet. Det kan g�lla
uppgifter ang�ende h�ndelser som anses som f�rkastliga av samh�llet eller det kan g�lla
uppgifter som man av h�gst personliga sk�l bed�mer som pinsamma. H�r har samh�llet att ta
st�llning till vilka uppgifter som ska anses som skyddsv�rda fr�n integritetssynpunkt och f�r
vilka uppgifter integritetsskyddet f�r st� �t sidan. Precis som etiska aspekter s� varierar �ven
uppfattningen om vad som ska anses utg�ra skyddsomr�de f�r integritet med tid, samh�lle
och individ.

F�r det som betecknas som allm�nna handlingar ger offentlighetsprincipen huvudsakligen var
och en tillg�ng till uppgifterna i handlingen, d�r �r gr�nsdragningen redan lagd. I dessa fall �r
offentlighetsprincipen �verordad integritetsskyddet. Men vem ska i �vrigt, vid fall av
kreditpr�vning anses ha det mest skyddsv�rda intresset; den kredits�kande eller den
kreditgivande parten d� dessa ofta kan ha motstridiga intressen. Det uppkommer en
mots�ttning mellan integritetsskyddet och den h�geffektiva kreditpr�vningsm�jlighet som i
sin tur �ven �r �nskv�rd i samh�llets intresse i form av en sund och v�l fungerande
kreditmarknad.

Genom att avst� fr�n en del av sin integritet i s� stor utstr�ckning att kreditgivarna anser sig
ha m�jlighet att genomf�ra en meningsfull kreditpr�vning vidmakth�ller man en sund
kreditmarknad, vilket i allra h�gsta grad verkar positivt f�r kredittagarna. Hur information f�r
samlas samman, hur den f�r  behandlas och hur den f�r sparas f�r att inte st� i strid med
skyddsintresset f�r integritet regleras i n�gra olika lagar, f�r vilka redog�rs nedan.125 Men
som vi ser nedan s� uppkommer st�ndigt nya fr�gest�llningar genom den utveckling som sker.

10.1 Definition av integritet

En definition av integritet som m�ste anses giltig i detta sammanhang �r Óthe claim of
individuals, groups and institutions to determine, when, how and what extent information
about them is communicated to others.126 Definitionen st�mmer i stort �verens med EUs
dataskyddsdirektiv, art. 7a.

                                                            
125 Se avsnitt 10.2
126 Westin, A.F., Privacy and Freedom, New York, 1967 s. 7
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10.2 R�ttslig reglering

R�tten till integritetsskydd finns fastslagen i Regeringsformens 1 kap 2 ¤ samt 2 kap. Av
grundlagars natur f�ljer dock deras ol�mplighet att detaljreglera situationer, vilket f�r ske i
�nskv�rd utstr�ckning genom annan lagstiftning. Lagar som utifr�n Regeringsformens
best�mmelser p�verkar integritetsskyddet i samband med kreditpr�vning �r bl.a. Datalagen,
Personuppgiftslagen, Sekretesslagen, Kreditupplysningslagen samt lagar som inneh�ller
regler om tystnadsplikt. Dessa lagar kompletteras av tillsynsmyndigheter; s�som
Datainspektionen och Finansinspektionen, vilka utf�rdar tillst�nd, drar in utf�rdade tillst�nd
samt utf�rdar allm�nna r�d. Genom denna lagstiftning samt tillst�nds- och tillsynsfunktion
skapas skydd f�r individen d� det kr�vs tillst�nd f�r registrering av personuppgifter samt att
individen ges insynsr�tt f�r att kunna kontrollera att registrerade uppgifter �r korrekta.

10.3 Uppgifter l�mnade av den kredits�kande

En utg�ngspunkt �r att kreditgivaren kan och ska ta del av samt bed�ma de uppgifter som den
kredits�kande frivilligt l�mnat ut, t.ex. i kreditans�kan. I den situationen som den
kredits�kande befinner sig i d� denne ans�ker om kredit kan det dock ifr�gas�ttas hur
frivilligheten ska bed�mas. Till vilken del kan k�nsliga uppgifter som kreditgivaren
efterfr�gat och som den kredits�kande d� har l�mnat vara acceptabla att inh�mta och
behandla; hur stark �r den kredits�kandens position i denna situation, hur pass h�g grad av
frivilligheten finns?

10.4 Utveckling

Behovet och �nskv�rdheten av integritetsskydd �r i allra h�gsta grad en dynamisk faktor som
varierar fr�n en tid till en annan och fr�n ett samh�lle till ett annat. Med teknikens utveckling
uppkommer st�ndigt alltfler, tidigare inte alls p�t�nkta, m�jligheter till
informationsuppsamling. M�nga f�rfaranden har uppkommit den senaste tiden, och
uppkommer kontinuerligt, varf�r de inte beaktades d� de nu g�llande skyddslagstiftningarna
utf�rdades. Till viss del kan situationen kontrolleras genom tillsynsmyndigheternas f�rsorg;
genom utf�rdande av etiska regler.

�r det till exempel i sin ordning att uppgifter om v�ra biblioteksl�n sammanst�lls inom
�mnesomr�de och distribueras via uppk�p till direktreklamf�retag? Ska kreditgivare f�
tillg�ng till en individs Internet-k�pvanor? Kan i sig icke integritetskr�nkande uppgifter i
kombination med varandra medf�ra integritetskr�nkning (uppsamling och behandling av data
i automatiska processer) s� som sker vi anv�ndning av credit scoring?
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10.5 Credit scoring i f�rh�llande till integritet

En teknik f�r kreditbed�mning �r anv�ndandet av s.k. credit scoring. Metoden behandlas
n�rmare i annat avsnitt.127 Som d�r framg�r bygger modellen p� en maskinell bed�mning
utifr�n sammanst�llda statistiska uppgifter. Man s�ker bed�ma sannolikheten att den
l�nes�kande ska drabbas av en betalningsanm�rkning inom ett �rs tid. En credit scoring-
bed�mning resulterar i en po�ngsumma, som avg�r om krediten b�r beviljas eller inte. Credit
scoringsystemet bygger p� en mycket komplex uppbyggnad av tillg�nglig data. F�r de allra
flesta kredits�kande �r de data som ing�r i bed�mningen, och v�rderingen d�rav, helt ok�nda.
Sannolikt har inte heller banktj�nstemannen information om hur de olika variablerna p�verkat
rekommendationen f�r att tillstyrka eller avsl� krediten. Eftersom po�ngsiffran regelm�ssigt
inte l�mnas ut, varken till den kredits�kande eller till den fr�gande banktj�nstemannen, kan
inte heller n�gon bed�mning av rekommendationens ÓstyrkaÓ g�ras; hur n�ra gr�nsen f�r
avslag man hamnade.

Hotas integritetsskyddet genom att den kredits�kande inte kan f� k�nnedom om varf�r
kreditans�kan inte kunde beviljas? Eller �r det en styrka i integritetsskyddsh�nseende att man
eliminerat den subjektiva delen av bed�mningen till ett minimum? Proper kl�dsel eller
medlemskap i samma Rotaryklubb �r faktorer som credit scoringbed�mningen helt l�mnar
utan avseende, vilket verkar f�r en objektiv bed�mning. Just att det �r en maskinell
bed�mning kan uppfattas som obehagligt f�r vissa m�nniskor. Det kan dock ifr�gas�ttas om
det rent faktiskt g�r att uppn� h�gre grad av korrekthet i ett kreditbeslut bara f�r att det fattas
av en m�nniska ist�llet f�r en maskin.

                                                            
127 Se Kapitel 11
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11. Credit scoring

En metod som blivit vanlig p� senare tid �r credit scoring. Metoden anv�nds f�r att f�ruts�ga
det framtida �terbetalningsm�nstret hos en kredits�kande. D�rmed bed�ms kreditrisken som
banken l�per genom att bevilja kredit via denna datorgenomf�rda kreditpr�vning. Tekniken
har sedan 1970-talet anv�nds i Storbritannien och USA och har sedan mitten av 1980-talet
anv�nds i Sverige. De institut som anv�nder metoden i st�rt utstr�ckning �r Aveco Bank och
GE Capital.

11.1 Metodbeskrivning

I och med att datorkapacitet blivit billigare och att s� kallade masskrediter ges har metoden
kommit f�r att stanna. Metoden till�mpas f�r mindre krediter till privatpersoner och ger en
f�rh�llandevis l�g hanteringskostnad samtidigt som den visat sig vara tillf�rlitlig.

Statistik fr�n ett stort antal kredittagare finns som underlag f�r metoden. Det �r ett utfall av
empiriska data som ligger till grund f�r modellen. I detta har man bed�mt
�terbetalningsf�rm�gan f�r olika kategorier av m�nniskor. Utv�rderingar visar till exempel att
h�g inkomst inte �r synonymt med god �terbetalningsf�rm�ga. Det finns en m�ngd
information som fr�mst tar sikte p� kredittagarens beteende. En variant av metoden kallas f�r
profit scoring och visar resultatet i l�nsamhetstermer.

F�ljande fyra huvudomr�dena ing�r;

- Antal omfr�gningar hos UC
- Inkomst och f�rm�genhetsf�rh�llanden
- UC:s kreditregister
- Sociala f�rh�llanden

Vad som ing�r i detalj �r inte tillg�ngligt f�r allm�nheten.128

11.2 Bed�mningen

Kredittagarens egna uppgifter appliceras mot databasen och ett statistiskt v�rde kan erh�llas.
Kreditinstituten har i regel sin egen mall f�r att tillsammans med creditscoringen bed�mer
kredits�kande. Det kan vara s� att bankens egen policy s�ger att vissa typer av kunder inte
skall f� kredit �ver huvud taget. Ett exempel p� detta kan vara att om kredits�kande har en
betalningsanm�rkning. I detta fall kommer denna s�kande att falla ur oavsett om alla andra
variabler �r godtagbara.

Efter det att kreditgivarens mall sorterat bort vissa kredits�kande kommer sj�lva
bed�mningen. Den anger ett po�ngtal fr�n 0 Ð 100 d�r 100 �r mest kreditv�rdig. Hur ing�ende

                                                            
128 Intervju med Per-Olov Blomqvist Upplysningscentralen (UC) 1999-12-17
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data po�ngs�tts har tagits fram med statistisk analys. Vissa kombinationer av variabler kan i
samverkan peka p� ett visst beteende och kan d�rmed po�ngs�ttas utefter detta faktum.
Banken har sedan sin s� kallade cut off-gr�ns d�r ett visst po�ngtal ger en beviljning av kredit
och en viss po�ng kan ge Ób�r pr�vasÓ.

Sj�lva metoden f�r kreditpr�vning �r inte pr�vad av domstol i den bem�rkelsen att banken
visat exakt hur credit scoring po�ngen �r framtagen.

Vad som �r intressant med utg�ngspunkt fr�n denna uppsats �r om det kan ing� variabler i
denna m�tmetod som �r att betrakta som �r of�rsvarbara utifr�n ett etiskt perspektiv. I de
sociala f�rh�llandena ing�r troligtvis, �lder, k�n, civilst�nd, boendeform och bostadsort. Det
�r fr�ga om n�gon eller n�gra kan angripas utifr�n ett etiskt perspektiv.

11.3 Intervju ang�ende credit scoring

F�rfattarna till denna uppsats har genomf�rt en intervju den 17 december 1999 med Per-Olov
Blomqvist, Upplysningscentralen, Henrik Gr�nqvist och Peter Svensson b�da fr�n Infor
Norge A/S. De har alla deltagit i framtagandet av credit scoring modellen. H�r f�ljer ett
referat av intervjun.

Upplysningscentralen har sedan 1989 haft en creditscoringmodell ben�mnd Sverigekortet och
�r idag inne p� den femte generationen av detta kort. Per-Olov Blomqvist menar att modellen
st�ndigt utvecklas och f�rfinas f�r att uppn� syftet. Metoden �r granskad och godk�nd av
Datainspektionen.

Om en person �r svensk medborgare f�r anges vilket medf�r att modellen inneh�ller
ben�mning svensk och icke svensk. D�remot kan inte anges n�gon mera best�md nationalitet
eller etniskt ursprung. Ras f�r ej heller anges.

N�gon form av brottsregistervariabel f�r inte f�rekomma. Att koppla betalningsben�genhet
till bostadsort �r dock tveksamt om det f�r f�rekomma. Vad som skulle kunna finnas �r
arbetsl�shetsstatistik kopplat till postnummer.

Hur ser d� idealkredittagaren ut. Enligt metoden finns det en grupp m�nniskor som ger de
l�gsta kreditf�rlusterna. Det �r en kvinna som �r �ver 60 �r, innehar fastighet och har en
�rsinkomst mellan 200 000 till 250 000 kr och inte �r n�ringsidkare. Men � andra sidan �r
denna grupp av m�nniskor ingen stor marknad f�r bankerna. Den kredittagare som har den
l�gsta �terbetalningsf�rm�gan, statistiskt sett, �r en man som �r mellan 51 till 60 �r, har en
taxerad inkomst mellan 51 000 till 100 000 kr, �ger inte n�gon fastighet och �r n�ringsidkare.
Ser man till skillnaden mellan dessa grupper s� l�per banken tre g�nger h�gre risk att krediten
inte betalas tillbaka om kredit l�mnas till mannen.
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12. Hur sker en kreditpr�vning i praktiken ?129

En l�nes�kande tar i regel kontakt med banken p� n�got s�tt. Det kan vara att kunden anm�ler
sitt intresse via brev, telefonsamtal, personligt bes�k, svar p� ett marknadsf�ringsutskick eller
via institutets hemsida p� Internet. ÓVi f�r �ven en del ans�kningar via fackf�reningar och
l�gger upp s� kallade medlemsl�nÓ anger Gunnel Innerg�rd-Nyl�n.

Finansinspektionens riktlinjer anger att marknadsf�ringen skall vara �terh�llsam och m�ttlig
och utformad s� att kunden inte skall missledas.130 Kunden fyller s�ledes i en kreditans�kan
som f�rsta steg. I den noteras personuppgifter, inkomst, andra kreditengagemang, �ndam�l
med s�kt kredit och s�kt kreditbelopp och �nskad �terbetalningstid.  Det kan f�rekomma att
kunden ger f�rslag till s�kerhet i kreditans�kan. Handlingen skall sedan undertecknas om den
l�mnas p� annat s�tt �n via Internet.

Sedan f�ljer sj�lva kreditberedningen hos banken. Den kan ske i en kalkylber�kning som
anger hur mycket kredits�kanden har att leva p� f�re det att krediten beviljas och hur det ser
ut efter det att s�kt kredit beviljas. Kalkylen inneh�ller de kostnader som konsumentverket
tagit fram f�r olika typer av hush�ll och kompletteras med de verkliga kostnaderna
l�nes�kanden har. F�r att resultatet av denna kalkyl skall anses spegla kredittagarens
�terbetalningsf�rm�ga p� sikt kan inte en alltf�r sn�v marginal acceptabelt. Det kan intr�ffa
of�ruts�gbara h�ndelser som inneb�r att levnadskostnaderna kan �ka. Exempelvis s� kan
skatten h�jas eller bidrag s�nkas. En viktig faktor �r �ven att r�nteniv�n kan h�jas och d�rmed
belasta hush�llet med ytterligare utgifter.

Om det finns avvikelser som �r av positiv natur, till exempel att det finns avkastning av
fastighet, skall detta anges speciellt.

Hush�llskalkylen kompletteras i regel med ytterligare unders�kning hos det egna institutet.
De institut som anv�nder sig av credit scoring har i stort sett likartade rutiner. Det f�rsta
steget �r d� att kundens ans�kan kontrolleras mot det egna institutets databas och i denna
k�rning framkommer det hur kredits�kande sk�tt sina eventuella andra f�rbindelser gentemot
institutet. I dag finns inget samarbete mellan bankerna f�r att s�ka s�dan information.

Efter detta f�rsta led kan fr�gan pr�vas gentemot Upplysningscentralen. Det �r h�r sj�lva
credit scoringen utf�rs. ÓP� Nordbanken anv�nder vi credit scoring f�r de flesta privatkrediter.
Det har visat sig vara mycket effektivt Ó s�ger Gunnel Innerg�rd-Nyl�n. Resultatet av denna
k�rning ger en scoringpo�ng och utifr�n denna kan banken, med ledning av sin
kreditinstruktion, fatta ett kreditbeslut. Det sker nu en viss utgallring i s� m�tto att vissa
rekommendationer ges. Dessa �r; beviljas, b�r pr�vas och avsl�s. Det �r viktigt att komma
ih�g att sj�lva po�ngen inte s�ger n�got om beloppets storlek utan ger en rekommendation om
kredittagarens ekonomiska sk�tsamhet. Om tj�nstemannen, trots att resultatet fr�n credit
scoringen visat att krediten inte skall beviljas, tillstyrker att kredit skall beviljas s� skall detta
motiveras s�rskilt och f�rvaras i kreditakten. ÓEn student kan till exempel ha flera

                                                            
129 Intervju med Bankdirekt�r Gunnel Innerg�rd-Nyl�n, Nordbanken, 00-01-18
130 FFFS 1997:33, 2 Ð 4 ¤¤
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omfr�gningar hos UC vilket lett till en l�g credit scoringpo�ng men �nd� bed�mas ha en god
�terbetalningsf�rm�ga Ó p�pekar Gunnel Innerg�rd-Nyl�n.

Efter det att den inledande kreditpr�vningen skett kommer bed�mningen av l�nes�kande
s�som kund i institutet. Det tj�nstemannen har att ta st�llning till �r om l�nes�kande p� goda
grunder kan f�rv�ntas �terbetala l�nebeloppet.131

Det kan vara s� att vissa, av kredittagaren, l�mnade uppgifter b�r kontrolleras. Till exempel
kan ett anst�llningsf�rh�llande och uppgiven inkomst beh�vas unders�kas. Ett annat exempel
�r att kontrollera om l�nes�kande �r svensk medborgare. Vidare skall inte kredit beviljas till
s�dant �ndam�l som kan anses st�tande. H�r ankommer det p� den enskilde tj�nstemannen att
agera utifr�n etik och moral och eventuella interna instruktioner. Om det kan misst�nkas att
l�nes�kande agerar under inflytande av n�gon annan eller under inflytande av rubbad
sj�lsverksamhet skall naturligtvis krediten inte beviljas. ÓDet �r sunt f�rnuft som g�ller vid
kreditgivning. I slut�ndan �r det en m�nniska som fattar kreditbeslutetÓ s�ger Gunnel
Innerg�rd-Nyl�n.

Om krediten skall beviljas under f�ruts�ttning att betryggande s�kerhet st�lls b�r ocks�
eventuell borgesmans �terbetalningsf�rm�ga bed�mas och eventuell reals�kerhet bed�mas.
Hur stort ett s�kerhetsv�rde kan vara kan skifta fr�n tid till annan. Det kan vara banken sj�lv
eller en oberoende v�rderingsman som �s�tter objektet ett v�rde. Bankinstituten bel�nar i
regel inte l�s egendom med undantag av bostadsr�tter och v�rdepappersdep�er. S�kerheten
skall i vart fall anses kunna, vid en realisering, t�cka kreditbeloppet inklusive r�nte- och
l�senkostnad. ÓMen det prim�ra �r �nd� kredittagarens �terbetalningsf�rm�ga. Vi bed�mer
f�rst �terbetalningsf�rm�gan f�r att i steg tv� se p� s�kerheten Ó s�ger Gunnel Innerg�rd-
Nyl�n.

Nu �r kreditpr�vningen f�rdigbehandlad och ett beslut skall fattas. P�pekas b�r dock att en hel
del �renden nu redan �r avslagna med utg�ngspunkt fr�n det ovan beskrivna f�rloppet. Just
kreditbeviljander�tten �r mycket reglerad inom en bank. Det �r i princip styrelsen som har r�tt
att bevilja kredit. Av praktiska sk�l �r denna r�tt delegerad till olika instanser inom banken.

I regel har den enskilde banktj�nstemannen en egen kreditbeviljander�tt upp till ett visst
belopp. Sedan f�ljer en m�ngd instanser som alla har sin beslutander�tt.

Efter det att kreditbeslutet �r fattat kvarst�r att meddela kunden detta. Vid ett avslag s�
motiveras detta p� l�mpligt s�tt. ÓOm banken har en information som kan betraktas som
k�nslig, till exempel att kredits�kandes arbetsgivare har betalningssv�righeter, s� meddelas
inte den typen av information av sekretessk�lÓ s�ger Gunnel Innerg�rd-Nyl�n. �r beslutet
positivt meddelas kunden detta och sedan kvarst�r sj�lva utbetalningen av pengarna och
undertecknande av revers eller kreditkontrakt.

                                                            
131 Jmf Bankr�relselagen 2:13, Konsumentkreditlagen 5 ¤
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13. Analys

Vid en f�rsta anblick kan det framst� som kreditpr�vning �r n�got som endast ligger i
bankens eget intresse med syfte att undvika kreditf�rluster. Men vid n�rmare betraktelse
finner man att det f�rekommer ett flertal intressenter. Dessa ber�rs av s�v�l formella som
etiska regler.

Vad g�ller banken ligger det naturligt i dess aff�rsverksamhet att genomf�ra en
kreditpr�vning vid utl�ning. Banken vill naturligtvis ha en l�nsam kreditstock som genererar
vinst. Lagstiftning och praxis �l�gger bankerna att genomf�ra  kreditpr�vning av viss
standard.

Hur hade bankerna agerat om det inte fanns n�gra restriktioner? Sannolikt hade
kreditpr�vningen blivit mera konjunkturanpassad. I goda tider skulle banken s�nka kraven i
syfte att beh�lla marknadsandelar och sl�ss om nya marknadssegment. D�remot stryps
kreditgivningen i d�liga tider. Det som hade styrt bankernas kreditpolicy hade varit ett rent
f�retagsekonomiskt, ofta kortsiktigt, t�nkande. Bankens och bankens aktie�gares intresse att
generera en s� stor vinst som m�jligt och att aktiekursen stiger.

Bankens ekonomiska intresse och etik g�r hand i hand. Vi t�nker n�rmast p� att en bank
d�rf�r inte vill medverka till utl�ning som kan angripas rent etiskt. Inte heller vill banken f�
ett rykte om sig att neka kredit till n�gon som kan misst�nkas bli diskriminerad. Om banken
skulle agera oetiskt kommer det att inneb�ra en negativ marknadsf�ring och det allm�nnas
f�rtroende f�r banken skulle rubbas. Detta skulle f� till f�ljd att kunder kan l�mna banken och
g�ra sina aff�rer p� annat h�ll. Det som kan konstateras �r att etikfr�gor �r s� viktiga f�r en
banks verksamhet att detta i viss m�n �r sj�lvreglerande.

Det st�lls stora krav p� den enskilde banktj�nstemannen. Vi t�nker n�rmast p� att det
f�ruts�tts att denne har full insyn i g�llande regler samt att denne har en god k�nnedom om
skattelagstiftningen. Han skall dessutom f�rv�ntas f�rutse framtida samh�llsekonomisk och
politisk utveckling. Detta medf�r att det �r av st�rta vikt att bankens egna rutiner �r v�l
fungerande samt att bankens personal f�r kontinuerlig utbildning.

Den moderna tekniken har medf�rt att banken har m�jlighet till en maskinell kreditpr�vning,
s k  credit scoring. Kan det vara s� att denna metod diskriminerar l�ntagare eller rent av att
den skapar en st�rre r�ttvisa. Det som ing�r i bed�mningen �r inte tillg�ngligt f�r
allm�nheten. I bankens intresse ligger att ta del av s� mycket information om kredittagaren
som m�jligt men hindras av integritetsskyddande lagstiftning. Det finns inget r�ttsfall som
behandlat credit scoring. Misst�nkas kan d� att vissa, ur en etisk synvinkel, tveksamma fakta
kan ing� i bed�mningen. �r det s� att etniska minoritetsgrupper diskrimineras eller f�r de en
mer objektiv bed�mning? Bostadsadress ing�r med all s�kerhet i bed�mningsunderlaget. �r
en kredittagare mindre v�rd om han eller hon bor i ett speciellt omr�de? Vi vill p�peka att
metoden inte skall ses sj�lvst�ndigt utan �r ett komplement till manuell bed�mning.
Anst�llningsform kan vara ett exempel p� n�r metoden sl�r fel. Projektanst�llning, som idag
blir allt vanligare, kan medf�ra l�gre scoringpo�ng trots en h�g inkomst.

V�r egen �sikt i fr�gan �r att metoden �r att f�redra framf�r en manuell och ofta mer subjektiv
bed�mning. Detta f�rutsatt att metoden st�r under en myndighets tillsyn. Av vikt �r att
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skyddslagstiftningen p� omr�det kontinuerligt ses �ver. Teknikutvecklingen g�r i en rasande
fart vilket st�ller h�ga krav p� lagstiftarens f�rm�ga till framf�rh�llning. Troligtvis kr�vs �ven
ett internationellt samarbete p g a Internetutvecklingen.

F�rutom banken ber�rs samh�llet i allra h�gsta grad av kreditpr�vningen. 1990-talets
finanskris och d�rp� f�ljande �tg�rder visar att s� �r fallet. Ur 1980-talets kasinoekonomi har
f�ljt en n�dv�ndig sanering inom omr�det.

En slutsats man kan dra �r att samh�llet har blivit mer medvetet om den verkliga
n�dv�ndigheten av en sund kreditverksamhet. Det m�ste finnas riskvilligt kapital som kan
tillgodose kreditbehovet till en rimlig kostnad. F�r att denna marknad skall fungera kr�vs
verkningsfulla regler och styrning som m�jligg�r en positiv utveckling p� omr�det. Det som
m�ste undvikas �r att en Ósvart Ó kreditmarknad f�r f�ste f�r att bankerna k�nner sig
f�rhindrade att medverka till kreditgivning p g a stelbenta regler. Det vi anser �r att en �kad
m�jlighet till nyanserad kreditgivning skulle befr�mja samh�llet i stort och skulle f�nga in de
som idag �r h�nvisade till andra kreditgivare.

Lagstiftarens och d�rmed samh�llets intention med Bankr�relselagen �r att uppr�tth�lla en
sund och tillf�rlitlig kreditmarknad. Konsumentkreditlagen s�ker specifikt skydda
konsumenterna, s�som en svagare part, gentemot de traditionellt starkare bankerna.

Den r�ttspraxis som utvecklats p� 1990-talet visar en restriktivitet vad avser
betalningsbefrielse f�r ing�ngna f�rbindelser. F�r det ofta �beropade lagrummet, BRL 2:13,
fastslog H�gsta domstolen i m�let NJA 1993 s. 163 att best�mmelsens fr�msta syfte �r att
skydda ins�ttarnas medel och att den prim�rt inte tar sikte p� att reglera enskilda
avtalsf�rh�llande. Detta m�ste ses som ett uttryck fr�n H�gsta domstolen att det �r
betalningssystemet som s�dant som �r skyddsv�rt.

Vi kan konstatera att undantagen fr�n avtalsr�ttens grundprincip att avtal skall h�llas �r
mycket f�. Vad som ligger n�rmast till hands �r att en l�ntagare som �r missn�jd med banken
bed�mning av �terbetalningsf�rm�ga �r h�nvisad till skuldsaneringsinstitutet. Vi vill h�r
po�ngtera att det skulle vara f�r�dande f�r den fria kreditmarknaden om l�ntagarens
riskansvar helt lyftes �ver p� kreditgivaren.

Finansinspektionen har kommit att f� en allt mer framtr�dande roll i sin tillsyn gentemot
bankerna. Bland annat har nya etiska regler tillkommit i form av utf�rdade allm�nna r�d. De
allm�nna r�den har en god genomslagskraft. Inte minst genom att r�ttsv�sendet beaktar dem.
Det vi efterlyser �r en mer kraftfull tillsyn. Idag f�refaller inspektionens sanktionsmedel n�got
tandl�sa, �tminstone i till�mpningen. Dessa kanske skulle kompletteras med civilr�ttsliga
straffsanktioner vilket ocks� var R�SOP:s f�rslag.

Banklagskommitt�n f�rordar att best�mmelser som betonar en helhetssyn betr�ffande
riskniv�n i kreditportf�ljen inf�rs. Syfte med detta �r att f�rm� bankerna att utveckla sin
f�rm�ga att korrekt priss�tta kreditgivningen. Detta f�r att kunna l�na ut till betydligt mer
os�kra kredittagare utan att bryta mot formella eller etiska regler. H�r kan bankerna ta hj�lp
av credit scoring , s k profit scoring, f�r att bed�ma riskniv�n i sina kreditstockar. Vi anser att
detta t�nkande �r korrekt och kommer att fr�mja samtliga intressenter. Det �r ocks� en
anpassning till verkligheten.
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Bankens borgen�rer, d v s de som har tillgodohavande i banken, f�rlitar sig p� att banken
f�rvaltar deras medel v�l. I deras intresse ligger d�rf�r att kreditpr�vningen g�rs p� ett korrekt
s�tt. Ur borgen�rernas synvinkel �r en allt f�r h�g riskniv� o�nskad. Lagstiftaren har st�rkt
skyddet f�r ins�ttarnas medel genom BRL 2:13.

Kredittagarens intresse av kreditpr�vningen �r tudelad. Dels vill kredittagaren erh�lla kredit
och dels vill han f� en korrekt ekonomisk r�dgivning. Vad som kan diskuteras �r om banken
skall ge kredit till spekulation, till exempel finansiering av personalkonvertibler. Detta
betraktas ju som en l�nef�rm�n och banken f�rv�ntas st�lla upp med kredit till alla anst�llda
utan h�nsyn till �terbetalningsf�rm�ga. Banken st�lls h�r inf�r ett dilemma som vi inte har
n�gon l�sning p�. Om d�remot riskklassning i kreditstockar skulle till�tas kunde kredit
beviljas till kollektivet. Det skulle allts� inneb�ra att banken bed�mer risken f�r alla
krediterna samlat.

En aspekt p� credit scoring �r att den gynnar g�lden�rskollektivet som s�dant d� det visat sig
att metoden motverkar kreditf�rluster. Detta medf�r, f�rhoppningsvis, att kredittagaren
erh�ller en l�gre r�nta. Detta i sin tur talar f�r en positiv utveckling av samh�llsekonomin.
Credit scoring kan d�remot vara sv�rf�rst�lig och sv�r att angripa i de fall ett avslag ges. Det
�r i kredittagarnas intresse att tillsyn �ver metoden verkligen fungerar. Detta i synnerhet d�
kreditbeslutet inte g�r att �verklaga.

Borgensm�ns och pants�ttares intresse av en kreditpr�vning �r uppenbar. De skall f�rlita sig
p� att banken gjort en seri�s kreditpr�vning, framf�rallt av kredittagaren, samt informerat
dem om riskerna med �tagandet.

Sammanfattningsvis har vi funnit att de olika intressenternas motiv till kreditpr�vningen
skiljer sig n�got �t. Samh�llets fr�msta motiv �r en fungerande kreditmarknad vilket i sin tur
befr�mjar samh�llsekonomin. Bankens och dess �gares motiv �r huvudsakligen att skapa vinst
i sin aff�rsverksamhet. Det starkaste motivet kredittagaren har �r att f� ta del av de relativt
prisv�rda krediter en bank har att erbjuda. Bankens egna borgen�rer, ins�ttarna, vill att banken
inte tar alltf�r stora risker. Vidare har vikten av etiska och formella regler samverkar
framkommit. Dessa regelsystem m�ste med n�dv�ndighet vara s� flexibla att de kan f�lja
samh�llsutvecklingen.
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