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Förord 
 
När vi började med uppsatsen visste vi egentligen ingenting om vad Basel-
systemen innebar, mer än att de var riktlinjer för bankerna. Nu när vi 
studerat dessa två system under två månaders tid så är vi fortfarande långt 
ifrån fullärda på ämnet men vi har fått en betydligt klarare bild av vad Basel 
I och II innebär. Vi hoppas givetvis att vi har lyckats förmedla denna 
kunskap i uppsatsen och att den ska vara lika intressant för Er, läsare som de 
varit för oss. 
 
Vi vill här passa att tacka vår handledare Urban Österlund som givit oss 
idéer och vägledning. Vi vill även rikta ett stort tack till Kristina Malmberg 
och Reinhold Jonsson på Swedbank och Peter Jönsson på Danske Bank, som 
varit våra respondenter i arbetet, för att de tagit emot oss och hjälpt oss med 
att svara på våra frågor. Utan dessa hjälpsamma personer hade vi aldrig 
kunnat genomföra denna uppsats. 
 
Vi vill även tacka de som hjälpt oss med korrekturläsning, kommit med 
synpunkter och hjälpt oss när vi kört fast. 
 
Med detta förord önskar vi er en trevlig läsning! 
 
 
 

Borås Maj 2007 
 
 
 

 

Fredrik Yngve Christoffer Eriksson 
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Abstract: 
To prevent upcoming of new bank crisis and to give strength to the financial 
market the Basel committee decided to introduce a new system, Basel I. This 
was settled first January of 1993. The system had as goal to secure the rules 
of capital requirements, but Basel I never saws as enough and the committee 
worked on an upgrade to the system. This upgrade named Basel II was taken 
into practice the first February of 2007. The upgraded system added 
transparency into the financial market and changed the way to calculate the 
capital requirements for the banks. At the beginning of our thesis the 
upgraded system had been law for the banks for about two month. As we 
started with our dissertation we soon found out that, to be well prepared the 
banks had been working with the insertion of Basel II for quite some time. 
 
We have concentrated our thesis on tier I, that consists of the calculation of 
the capital requirements for the banks and how this affects the banks process 
to give credits to small and medium sized companies. The dissertation is 
written through a abdicative method, where interplay between the theories 
and the empiric material are the base for the method. We used the theories to 
describe the change in the process of giving credits and the calculation for 
credit requirements and later we compared the theories with the empiric 
material. To build up our empiric we interviewed bank men on Swedbank 
and the Danske Bank. We ask them how they thought the new requirements 
had influenced their daily work tasks. 
 
The dissertation has showed that no bigger change has occurred since the 
insertion of Basel II. Three factors that we sees as the answer to that are that 
no banks has got the acceptance they need from the financial department to 
be able to start working with the most advanced method for calculating the 
operational risk. The second answer we found is the fierce competition that 
the financial market faces right now makes it hard for the banks to find and 
competitive advantages. The third answer is that the banks have worked 
according to the Basel II-system quite some time. The banks that we 



    

interviewed are still optimistically to the changes and to the introduction of 
Basel II even thou it has meant a lot of extra work to get started. 
 
Keywords: Capital requirements, Basel II, Banking and Credit rating.  



    

Sammanfattning

 
 
För att förhindra uppkomsten av bankkriser och stärka förtroendet för 
kreditmarknaden beslutade Basel-kommittén den 1 januari 1993 införa 
Basel I-systemet. Systemet hade som mål att skärpa 
kapitaltäckningsreglerna, dock har Basel I-systemet ansetts otillräckligt. 
Basel-kommittén utarbetade nya rekommendationer, som togs i bruk 1 
februari, 2007, under benämningen Basel II. Förutom att skapa mer 
transparent kreditmarknad förändrades även beräkningen av bankernas 
kapitaltäckningsgrad. Vid starten av vår uppsats hade bankerna varit 
tvungna att följa Basel II rekommendationerna sedan två månader 
tillbaka. De visade sig dock att bankerna arbetat med införandet av 
systemet sedan lång tid tillbaka, för att vara väl förbereda vid införandet.  
 
Vi har i vår uppsats valt att inrikta oss på förändringen i Pelare I, 
beräkningen av kapitaltäckningsgranden, och vad detta har för påverkan 
på kreditgivningen till små och medelstora företag. Uppsatsen är skriven 
med en abduktiv metod, där växelverkan mellan teorin och empirin ligger 
till grund. För att beskriva förändringen av kapitaltäckningsgraden och 
kreditgivningen, har vi utgått ifrån teorin om dessa för att sedan jämföra i 
empirin hur bankerna gör. Empirin är uppbyggd efter hur 
intervjurespondenter på Swedbank och Danske Bank anser förändringen 
har påverkat banken och deras egna arbetsuppgifter.  
 
Undersökningen har visat att inga större förändringar har skett sedan 
införandet av Basel II. Tre faktorer som påverkat detta är att inga banker 
har blivit godkända att använda den avancerade metoden för beräkning av 
den operativa risken, den hårda konkurrens som råder på kreditmarknaden 
samt att bankerna länge arbetat enligt Basel II-systemet. Bankerna är ändå 
väldigt positivt inställda till införandet av Basel II, trots merarbetet som 
införandet fört med sig.  
 
 
Nyckelord: Kapitaltäckning, Basel II, bankväsende och kreditbetyg
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1 Inledning 
 

edan presenteras bakgrund, problem, syfte och avgränsning för 

rapporten. De första avsnitten ger en kort förklaring till varför vi 

valt ämnet som vi gjort samt vad vi hoppas komma fram till i analys och 

slutsats. 

1.1 Bakgrund 
Den 30 november 1656 undertecknar den dåvarande svenska kungen Karl X 
Gustav Sveriges två första bankoktrojer1 (Riksbanken 2001). Idén att starta 
Sveriges första bank kom från en lettländare vid namn Johan Palmstruch, 
som valt att flytta till Stockholm. Palmstruchs bank blev Sveriges första och 
benämndes som Stockholm Banco. Redan 1660 infann sig vad som kan kalla 
Sveriges första bankkris (ibid.). Stockholm Banco hade med hjälp av 
kortfristiga pengar finansierat långfristiga lån, detta ledde till likvida 
problem. Bankkrisen utlöstes på grund av att Palmstruch började ge ut vad 
han kallade kreditivsedlar, vilka innebar ett löfte om framtida betalningar i 
metall (de första sedlarna i Europa eftersom de var fritt överlåtbara och 
utställda på jämna belopp) (ibid.). 
 
Detta var starten för bankväsendet i Sverige, systemet skulle genom åren 
genomgå en rad andra kriser. På senare år har vi bland annat Bankkrisen runt 
1990 talet, IT-bubblan 2002 och Asien krisen under 1997. (Riksbanken 
2004) 
 
Orsaken till den bankkris som drabbade Sverige under 1990 talet berodde till 
stor del på den interaktiva relationen mellan aktörerna och regleringen. Det 
fanns en del ekonomisk-politiska faktorer som låg utanför det finansiella 
området, dessa påverkade systemet utan att för den delen kunna räknas som 
ett systemfel (Larsson, M., & Sjögren, H. 1995). Problemet grundade sig i 
att de svenska politikerna beslutade att kreditmarknaden skulle avregleras, 
med förhoppningar om att detta skulle gå ”smärtfritt” (ibid.). Situationen 
som uppstod vid avregleringen är inte unik för Sverige, både USA och 
Storbritannien råkade ut för ungefär samma situation när de bytte till 
oreglerad kreditmarknad (ibid.). 
 
När vi i ovan pratar om övergången till en oreglerad marknad, menar vi 
beslutet att gå ifrån en statligt reglerad kreditmarknad till att styras av det så 
kallade Basel-systemet. Basel-system är uppbyggt av en kommitté bestående 

                                                 
1 Bankoktroj, tillstånd att bedriva bank- eller fondbörsverksamhet 

N 
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av representanter från varje medlemslands motsvarighet till vår riksbank 
(Basel I, 1988).  Basel I lades fram som förslag 1988 och trädde i kraft den 1 
januari 1993 i alla medlemsländerna (inkluderat Sverige) 
(Finansinspektionen 2002:8). 
 
Basel-systemet är framtaget för att ge riktlinjer åt bankerna om hur deras 
kapitaltäckning skall beräknas. Kapitaltäckning innebär att kreditinstituten 
måste ha ett eget kapital som högst motsvara 8% av de samlade tillgångarna 
inom instituten.  Basel I-systemet var främst inriktat på att ge bankerna 
direktiv i denna fråga. Det nya Basel II har med en ny vinkel som skall göra 
bankernas arbete mer transparant för Finansinspektionen, alltså leda till en 
bättre insyn och möjligheter till hjälp från Finansinspektionens sida. Basel 
II-systemet är idag lagstadgat, sedan den 1 februari 2007, via vad EU kallar 
Capital Requirements Directive (CRD). Detta är förenklat ett direktiv som 
innehåller samma system som Basel II. Detta innebär att alla 
medlemsländerna inom EU och OECD2 (förutom USA) ska använda sig av 
detta system (Danske Bank 2007). 
 
Basel II-systemet var tänkt att vara ett internationellt samarbete mellan G-10 
länderna, detta gick i stöpet när USA valde att ställa sig utanför samarbetet. 
Trichet Jean-Claude ordförande för ECB3 antyder att detta skulle kunna bero 
på att det amerikanska systemet är relativt komplicerat med tre olika 
reglerande organ kreditmarknaden. (Europaparlamentet4). Trichet hade ändå 
förhoppningar om än utan motiv till att USA skulle kunna svänga i frågan 
och på detta sätta ge mer legitimitet till Basel II-systemet. 
 

1.2 Problemdiskussion 
De finansiella tillsynsmyndigheterna står inför en stor utmaning nu när 
Basel-kommittén lagt fram en uppdaterad version av sitt Basel I-system. Det 
nya systemet kallat Basel II, omfattar ett nytt regelverk för att beräkna 
kapitaltäckningsgraden en internationellt verksam bank bör ha. Även de 
befintliga metoderna som framtogs i Basel I är utvecklade och uppdaterade 
för att klara dagens situation när det gäller riskbaserad tillsyn (af Jochnick, 
K. 2004).  

                                                 
2 Medlemsstaterna i OECD: Australien, Belgien, Österrike, Kanada, Tjeckien, 
Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, 
Japan, Korea, Luxenburg, Mexico, Holland, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, 
Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA (OECD, 
2007). 
3 Europeiska centralbanken 
4 Utskottet för ekonomi och valuta frågor: Diskussion om valutafrågor med ECB:s 
ordförande Jean-Claude Trichet 
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Det som kan ifrågasättas är om denna övergång kommer att ske så 
”smärtfritt” som alla verkar tro. Vi minns fortfarande hur övergången från 
den statligtreglerade kreditmarknad till den oreglerade (Basel I styrda) 
marknaden var en av orsakerna till bankkrisen under början på 1990-talet. I 
Basel II-systemet finns det även med en ny risk som ska beräknas, detta bör 
också öka funderingarna kring om övergången kommer att ske utan problem. 
 
Basel II är framtaget för att bankerna skall behöva ta mindre risker vid 
utlåning, vilket i sin tur ska leda till en lägre kapitaltäckningsgrad (för 
bankerna innebär detta en lägre kapitalkostnad). Basel II-systemet är 
uppbyggt på att bankerna ska bedöma varje företag individuellt vilket skall 
bidra till säkrare kreditmarknad (Nachemson – Ekval, S. 2005).  
 
När nu bankerna bytt till ett nytt system för att beräkna 
kapitaltäckningskravet har det väckts frågor hur detta kommer att förändra 
situationen för bankernas kunder, och även om detta kommer att göra det 
enklare för företag att få krediter hos bankerna. Kristina Persson vice 
riksbankschef anser att Basel II innehåller vissa regler som ska gynna mindre 
och medelstora företag. Bland annat skall krediter på upp till 1 miljon euro 
för ett litet företag endast behöva åsättas med 75% av kapitalkravet, jämfört 
med ett större företag (Riksbanken 2007). Funderingarna kring vad det är i 
detta system som ska förhindra framtida finansiella kriser kvarstår dock. Vi 
kan bara nämna den gamla klyschan: ”många bäckar små blir till en stor å”. 
Vad händer om många småföretag som fått krediter på grund av denna 
generösa regel inte längre kan betala? Självklart inser vi att det givetvis 
kommer att finnas regleringar kring denna typ av kredit, värdering av 
företagets situation och storlek, men vi anser dock ändå att frågan kvarstår. 
 
Det nya Basel II-systemet medför att bankerna i allt mindre utsträckning 
kommer att behöva använda sig av schablonmässiga kapitaltäckningskrav. 
Kristina Persson menar att detta förhoppningsvis ska leda till att bankerna 
blir mer noggranna i sina analyser och bedömningar när det gäller 
kreditrisker (Riksbanken 2007). Persson anser vidare att detta ger bankerna 
möjlighet att istället för att neka till lån kunna ta ut extra ränta eller på annat 
sätt ta betalt för lånet istället och dess risk. 
 
Förändringen som Basel II-systemet för med sig påverkar staten, bankerna 
och företagen. Vi har dock valt att skriva vår uppsats ifrån ett 
bankperspektiv, och hur Basel II påverkar bankens kreditgivning. 
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1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion och bakgrund har vi valt följande 
fråga att belysa i denna uppsats 
 

� Hur kommer förändringen av bankens kapitaltäckningskrav, i 
samband med införandet av Basel II, att reformera viljan att lämna 
krediter till små och medelstora företag?  

1.4 Syfte 
Denna rapport syftar till att beskriva den nya situation som bankerna mött i 
och med införandet av Basel II-systemet.  

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till hur bankerna ser på Basel II-systemet 
och hur deras arbete med kreditgivning har förändrats till små och 
medelstora företag. Vi bortser på så vis från vad företagen anser om den nya 
situationen. Vi har vidare valt att avgränsa denna rapport till att enbart avse 
att beskriva vad förändringen av Basel II-systemets första pelare inneburit 
för bankernas värderingsmetoder.   

1.6 Tidigare studier 

Även om ämnet varit omskrivet i fackmedia den senaste tiden, har det inte 
skrivits särskilt många uppsatser om ämnet. Vi har utgått ifrån en uppsats 
skriven av Ida Leijon, vilken hon skrev under vårterminen 2006. Uppsatsen 
berättar mer om hur bankerna tror att det kommer att bli efter införandet av 
Basel II den 1 februari 2007. Uppsatsen beskriver även hur Basel II kommer 
att se ut. 
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2 Teoretisk referensram 
 detta kapitel kommer vi att lägga fram de teorier som krävs för att kunna 
analysera vår empiri senare. Vi kommer att börja med att beskriva hur 

kreditvärderingen går till i banken för att senare komma in på och Basel II-

systemet som rapporten kommer fokuseras mest på. Vi kommer även att kort 

beröra Basel I-systemet som ligger till grund för Basel II 

2.1 Kreditvärdering hos banken 
Enligt Verheugen (2005) delar bankerna upp sin rangordning i två typer, 
intern och extern. Den externa rangordningen använts i allmänhet endast till 
större företag, som är verksamma med värdepapper och obligationer på 
kapitalmarknader. Rangordningar för dessa företag utförs av speciella 
rangordningsinstitut. Den interna rangordningen utförs av bankerna, 
eftersom dessa syftar till att tilldela bankens kredittagare ett kreditbetyg, 
dessa kunder är vanligast små eller medelstora företag (SMF). Kreditbetyget 
kan liknas med en förenklad profil av företaget, där kvalitets- och 
kvantitetsrelaterad information som banken har tillgång till om företaget, 
sammanfattas tillsammans med de uppgifter banken har om tidigare 
kredittagare och hur de har återbetalat sina lån.  
 

 
Figur 2:1 Fallissemang per 1000 låntagare per betygskategori per år 
 
 
I figur 2:1 visas hur rangordningen används för att värdera sannolikheten att 
företaget drabbas av oförmåga att återbetala sina krediter, även kallat 
låntagarens fallissemang. Om ett företag tillskrivs en kreditvärde på 6, är 
sannolikheten för att företaget inte kan återbetala sina lån 14 %. Detta 
grundar sig på att tidigare företag, som tilldelas betyget 6, har 14% av dessa 

I 

(Verheugen, G. 2005 sid 12.) 
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inte kunnat återbetala sina lån. De flesta SMF företag till delas ett betyg 
mellan 4 och 6 (ibid.). 

2.1.1  Rangordning av företags kreditvärdighet  

Bankerna samlar in information om vissa egenskaper hos låntagaren som 
finns externt (Verheugen, G 2005). För att få en rättvis bild vänder de sig 
även till låntagarna själva. Den information som bankerna samlar in kan 
delas upp i kvantitativ och kvalitativ information. Kvantitativ information 
för bankerna är företagens olika nyckeltal, skuldsättningsgrad, likviditet och 
lönsamhet. Dessa värden används för att få en bra bild över låntagarens 
finansiella situation. Den kvalitativa informationen grundar sig på hur 
marknadsläget ser ut för kunden, hur ledningen sköter sig samt hur företaget 
är strukturerat. Informationen som beställs av bankerna finns i 
årsredovisningar samt i företagens verksamhetsplaner och intervjuer med 
företags representanter. Banken tar även hänsyn till vem som lämnar 
uppgifterna, så att informationen skall vara så objektiv som möjligt. Av de 
kvantitativa uppgifterna, anser de stora bankerna att skuldsättningsgraden är 
det viktigaste nyckeltalet. Det viktigaste i den kvalitativa informationen är 
kvalitén på ledningen.  
 
Vid värdering av företags möjlighet att låna beror användandet av de 
kvalitativa uppgifterna på företagets storlek samt storleken på krediten. 
Kvalitetsfaktorerna har en större betydelse för större företag i SMF, och för 
större lån. Hur omfattande information som banken kräver in till sin 
kreditvärderingsprocess beror också på hur stort kreditbelopp som ansöks. 
När banken skall göra en kreditvärdering på ett nystartat företag, behandlas 
dessa annorlunda, eftersom de har problem att uppvisa några finansiella 
uppgifter. I dessa fall ligger kvalitetsfaktorerna till grund för 
kreditvärderingen, verksamhetsplaner och ledningens tidigare meriter och 
ekonomiska sakkunskap ses som viktig information (Verheugen, G, 2005). 

2.1.2 Kreditprocessen 

Enligt Verheugen. G (2005) är kreditbetygen relevanta under hela 
kreditprocessen. Kreditprocessen kan delas upp i tre delar, den interna 
kreditprocessen, prissättningen och den kontinuerliga övervakningen, som 
ses i bilden nedan. 
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Figur 2:2 Kreditprocessen 
 
 
Den första delen, Bedömning inför lånebeslut, beslutar utifrån företagets 
allmänna ekonomiska ställning, säkerheter och andra jämförbara faktorer, 
ifall kredit skall ges. Verheugen. G (2005) skriver att de flesta kreditbeslut 
som rör SMF grundar sig till stor del på bankens representants personliga 
bedömning. Dock så anser bankerna att kreditbetyget som SMF tilldelas är 
det viktigaste kriteriet i kreditbeslutsprocessen. En låntagares kreditbetyg 
påverkar inte bara ifall lånet beviljas eller ej, utan ligger även till grund för 
vilken säkerhet som behövs samt hur långt fram i tiden om förfallodagen kan 
sättas.  
 
Andra delen går in på prissättningen och med det menas att räntesatsen på 
lånet bestäms. Låntagarens kreditbetyg har under senare år blivit allt 
viktigare när prissättningen av lånet skall bestämmas. Priset för ett lån hos 
banken bestäms utefter följande faktorer: finansiering, förvaltning, 
förväntade förluster, kapitalkostnader och marginal. Bankerna måste klara av 
att täcka sina kostnader för sin finansieringsverksamhet, det spelar ingen roll 
ifall dessa pengar kommer ifrån insättare eller kapitalmarknaden. Bankerna 
måste även som alla affärsverksamheter kunna ha täckning för sina 
verksamhetskostnader, det vill säga löner och hyror (ibid.).   
 
Verheugen. G (2005) menar även att bankerna måste räkna in riskerna att 
vissa lån inte kommer att återbetalas i priset för att låna hos banken. 
Bankerna måste precis som försäkringsbolagen göra en 
förhandsuppskattning av hur stor förlusterna blir i samband med 
återbetalningen, sedan räknas utifrån kostnaderna en marginal för att kunna 
täcka förväntade förluster i obetalade lån. För att kunna säkra bankens 
kontinuitet i verksamheten måste de avsätta en del av låneexponeringen som 
kapital. Bankens egna finansierings- och verksamhetskostnader som 
påverkar lånets slutgiltiga pris, har oftast inte någon koppling mot 
låntagarnas kreditbetyg. Däremot är förväntade förlusterna samt 
kapitalkostnaderna direkt beroende av kreditbetyget som låntagaren 
tilldelats.  

(Verheugen. G, 2005) 
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Den tredje delen av processen innefattar övervakning av låntagarens 
utveckling. Enligt Verheugen. G (2005) har bankerna ökat användning av 
kreditrangordning för att lättare övervaka låntagarna. Uppdateringen av 
kreditbetygen brukar ske en gång om året i förbindelse med att bokslutet 
redovisas, eller ifall bakens representanter anser att det behövs. Ett sänkt 
kreditbetyg betyder fler restriktioner, ett högre pris för att få ta ett nytt lån, 
låntagaren kan även bli mer övervakad än tidigare då flera banker ser sänkt 
betyg som en varningssignal att företaget har problem. Rangordningen av 
kreditvärdigheten är alltså inte bara information som är viktig för banken vid 
utlåning, utan även under övervakningen av lånen. 

2.2 Basel I 
Basel-kommittén gav 1988 ut med en rapport som förklarade mycket av det 
arbete kommittén gjort under ett antal år. Arbetet kom att leda till ett 
bevaknings- och regelsystem för banker inom G-10 nationerna (Basel-
kommittén, 1988). Detta system kom att kallas för Basel I och skulle några 
år senare innebära en stor skillnad i bankernas arbete. Basel I-systemets 
huvuduppgifter var att (1) förstärka soliditeten och stabiliteten inom det 
internationella banksystem som fanns och (2) att se till så bankernas struktur 
skulle vara öppna och i hög grad medföra likvärdig konkurrens mellan 
bankerna inom G-10 länderna (ibid.). 
 
Systemet infördes i Sverige, och i de flesta andra G-10 länder under 1993. 
Det har sedan används av de svenska bankerna fram till 31 januari, 2007, då 
en ny uppdaterad version av systemet kallat Basel II lanserades (Lind, G. 
2005).  
 
Basel I-systemets regler innebär att bankerna måste upprätthålla ett eget 
kapital på minst 8% som absolut lägsta kapitaltäckning av den 
riskexponering de utsatte sitt utlånade eller placerade kapital för 
(Finansinspektionen, 2001:1). Bankernas kapitaltäckningsgrad beräknas 
genom att den så kallade kapitalbasen divideras med summan av bankens 
sammanlagda risk, de risker som inkluderas i bankens sammanlagda risk 
enligt Basel I systemet är kreditriskerna och marknadsriskerna (ibid.). 
 

 
Figur 2:3 Kapitaltäckningsgraden 

 
 

(fritt översatt Finansinspektionen 2002:8) 
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Bankens kapitalbas grundas i två lager5, det första lagret hade kravet att 
minst 50% av bankens kapitalbas skulle bestå av eget kapital och reserver 
som ska finnas med i årsredovisningen6 (Basel-kommittén, 1988). Det andra 
lagret i Basel I systemet skulle innehålla kompletterande kapital. Det fanns 
en rad olika kompletterande kapital som bankerna kunde lägga till, inget 
utav detta utfyllande kapital hade något krav från Finansinspektionen på att 
finnas med i beräkningen (ibid.). I Sverige valde Finansinspektionen att döpa 
dessa två lager till primärt kapital respektive sekundärt kapital. Det 
sekundära kapitalet bestod av kapital som var utsatt för högre risk än det 
primära kapitalet. Det sekundära kapitalet var även placerade under kortare 
perioder, medan det primära kapitalet ska vara placerat på ett betydligt 
säkrare sätt (Rättsnätet, kap. 2:6). 
 
Enligt Finansinspektionen är det bankernas kreditrisk som är det största 

hotet mot deras välbefinnande (Finansinspektionen, 2001:1), detta är en stor 

del i vår inriktning av denna rapport varvid vi valt att nedan kortfattat 

beskriva hur Basel I systemet hanterade bankernas kreditrisker. 

2.3 Kreditriskbedömning enligt Basel I 
Enligt Sverige Rikes Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för 
kreditinstitut och värdepappersbolags 3:1 (Rättsnätet, kap 3:1) beräknas en 
banks kreditrisk utifrån dess mellanhavande till sina tillgångar och åtaganden 
som inte ingår i deras handelslager7. När bankerna följer Basel I-systemet 
finns det en schablonmetod för att beräkna sina kreditrisker med, det finns 
även ett system där Finansinspektionen godkänner bankernas egna interna 
mätmetoder (Finansinspektionen, 2001:1).  
 
Schablonmetoden med Basel I 
Metoden grundar sig i att bankerna rangordnar sina kredittagare utifrån ett 
förutbestämt system (se tabell nedan), rangordningen på låntagarna bestäms 
genom vad finansinspektionen kallar riskvikter, och storleken på dessa beror 
då på kredittagarens situation (Finansinspektionen, 2001:1). Rangordningen 
på kredittagaren är baserad på en procentuell skala mellan 100% och 0%, där 
100% motsvarar hela kapitaltäckningskravet för banken som är 8% (ibid.). 
0% som rankning tilldelas i regel endast medlemsstaterna i OECD, att 
OECD länderna medför 0% i kapitaltäckningsgrad beror på att de anses vara 
helt säkra låntagare där bankerna alltid ska kunna få tillbaka utlånade medel 

                                                 
5 Fritt översatt från engelskans ”tier” 
6 Fritt översatt från engelskans ”published reservs” 
7 Med exponering i handelslager avses positioner i finansiella instrument och 
exponeringar som kan hänföras till transaktioner i finansiella instrument 
(finansinspektionens författningssamling, 2003). 
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(ibid.). De vanligaste är dock att låntagare har en nivå på 100% eller 50%. 
För att företag eller privatpersoner ska få en rangordning som innebär 50% i 
kapitaltäckningsgrad för bankerna så ska bankerna ha pant i en 
bostadsfastighet som kredittagaren äger eller på annat sätt förvaltar (ibid.).  
 

Tabell 2:1 Rating enligt Basel I's Schablonmetod 
 

Riskvikt Låntagare/motpart Kapitalkrav 

0% Lån till OECD medlemsstat 0%  (8%*0%) 
20% Lån till andra banker 1.6% (8%*20%) 
50% Lån med säkerhet i fastighet 4% (8%*50%) 
100% Övriga lån 8% (8%*100%) 

 
  

2.4 Grundläggande om Basel II 
Basel II-systemet har mycket gemensamt med ursprungssystemet Basel I, 
det finns dock även en hel del nyheter i hur bankerna ska värdera och 
risksäkra (Finansinspektionen, 2002:8). I Basel I-systemet beräknade 
bankerna sin kapitaltäckningsgrad genom att ta kapitalbasen delat med 
summan av marknadsrisken och kapitalrisken, i det nya systemet tillkommer 
ett tredje riskmoment, operativ risk (ibid.). 
 

Core capital + Supplementary capital

Credit risk   +   Market risk   +   Operational risk

Credit risk method
•Strandardised
•IRB Foundation
•IRB Advanced

Market risk method
•Strandardised

•Internal

Operational risk method
•Basic Indicator
•Standardised

•AMA

> = 8%
Core capital + Supplementary capital

Credit risk   +   Market risk   +   Operational risk

Credit risk method
•Strandardised
•IRB Foundation
•IRB Advanced

Market risk method
•Strandardised

•Internal

Operational risk method
•Basic Indicator
•Standardised

•AMA

> = 8%

 
Figur 2:4 Kapitaltäckningsgradens olika beräkningsalternativ med Basel II 

 
 
För att beräkna kapitaltäckningsgraden, som fortfarande maximalt kan vara 
8%, finns det en rad olika system av olika svårighetsgrader som bankerna 
kan använda sig av. Det är dessa som figuren från Danske Bank visar ovan. 
Meningen med pelare ett, i det nya Basel II-systemet, är att ge en ökad 
förståelse för hur bankerna bör styra och förstå denna styrning. Tanken är att 
det ska ge ett vidare innehåll än vad Basel I-systemet gjorde, då pelare I 
enbart inriktade sig på minimikrav för bankerna (Finansinspektionen, 
2002:8).  
 

(fri tolkning Basel kommittén, 1988) 

(fri tolkning Danske Bank, 2007) 
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Pelare I ligger alltså till grund för hur bankerna ska värdera sina kunder för 
att beräkna sin kapitaltäckningsgrad, nedan kommer vi att beskriva de olika 
delarna i denna beräkning och förklara de olika versionerna som bankerna 
kan använda sig av. 

2.5 Pelare I inom Basel II 
Pelare I, i Basel II-systemet, innehåller regler och hållningspunkter över hur 
bankerna ska beräkna eget undanlagt kapital, kreditrisker, marknadsrisker 
och operativa risker (Finansinspektionen, 2002:8). Denna pelare låter 
bankerna välja olika system beroende på deras utvecklingsnivå (Lind, G. 
2005:2). För att beräkna värdena av kreditriskerna och de operativa riskerna 
finns det tre olika system medan bankerna har två olika alternativ för att 
beräkna marknadsrisken. 

2.5.1 Kreditrisk   

Kreditrisken är den risk som uppkommer då en kund inte längre kan möta 
alla de krav som kunden har mot sig. Denna risk är normalt sätt den största 
risken som bankerna möter (personlig kommunikation Jönsson. P, 2007-04-
25). För att beräkna denna risk så tar bankerna i beräkning både landsrisk 
och handelsrisker som kunden utsätts för (Danske Bank, 2007). 
 

• Landsrisk 
Detta är risken som bankerna behöver ta i beaktning för att kunden inte ska 
kunna möta sina krav på grund av den politiska eller ekonomiska situationen 
som finns i dess hemland (ibid.). 

 
• Handelsrisk 

Denna risk uppkommer beroende på hur kunden handlar med betalningar av 
säkerheter, derivator och andra liknande affärer. Här måste bankerna 
acceptera att låna ut pengar innan de kan verifiera att de får tillbaka 
kostnaderna för krediten (ibid.).  
 
Standardiserad metod 
Den Standardiserade metoden hänger kvar från Basel I-systemet. I den 
gamla versionen, som togs fram av Basel-kommittén 1988, använde 
bankerna sig av olika riskklasser (0%, 20%, 50% och 100%) (Danske Bank, 
2007). I det nya Basel II-systemet byttes dessa riskklasser ut och lät istället 
de stora kreditvärderings företagen så som Standard and Poor’s system gälla. 
Då dessa var mer uppdaterade och inte lika stela som en fast 
procentbedömning innebar (ibid.). Det nya systemet medförde en mer 
översiktlig skala där riskklasserna ligger mellan 0% och 1.25%. 
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Intern Rating Based (IRB-metoden), Foundation och Advanced 
Det finns två versioner av IRB–metoden, en grundläggande8 som bankerna 
kan börja använda den 1 februari, 2007 och den avancerade9 som får börja 
användas först 1 januari, 2008 (Danske Bank, 2007). Båda dessa metoder 
bygger på att bankerna räknar ut: 
 
� Probability of Default (PD): uträkning ska visa hur stor sannolikheten är 
att låntagaren går i konkurs inom ett år. 
� Loss Given Default (LGD): beräkning visar hur mycket banken förlorar 
givet att låntagaren går i konkurs inom ett år. 
� Exposure at Default (EAD): denna uträkning används för att visa hur 
mycket av en bestämd enhet som är belånad vid tiden för konkurs.  
 
Dessa tre faktorer multipliceras sedan för att ge expected loss (EL), 
förväntad förlust på svenska (Jönsson. P, 2007).10 Tillsammans med en sund 
objektiv bedömning utgör den beräknade förlusten basen för vad banken ska 
ha för kapital för att täcka sin kapitalrisk (Danske Bank, 2007).  
 

 
Figur 2:5 Expected loss  
 
De banker som använder den grundläggande metoden beräknar PD med 
hjälp av egna interna siffror och statistik de samlat in om kunden medan de 
får använda standardiserade siffror som finansinspektionen ger ut för de 
övriga två beräkningarna (ibid.). 

2.5.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisken grundar sig på marknadsvärdet av företagets tillgångar, 
skulder och värden som inte finns med i balansräkningen (Danske Bank, 
2007). Denna risk bygger på ränterisken, penningvärderisk (om kunden 
handlar mycket med valuta) och priset på dess egna kapital. När det gäller 
beräkningen av marknadsrisken så finns det två olika metoder, en enklare 
den standardiserade, och den mer avancerade intern rating metoden. Dessa är 
till viss del omgjorda jämfört med Basel I-systemet men det är endast 
marginella skillnader för att de två alternativen ska vara enklare att arbete 
med jämfört med de gamla (personlig kommunikation. Jönsson. P, 2007-04-
25). 
 

                                                 
8 Fritt översatt från engelskans ”foundation” 
9 Fritt översatt från engelskans ”advanced” 
10 Intervju 2007-04-25 
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Standardiserad metod 
I denna den något enklare metoden att beräkna marknadsrisken, använder sig 
bankerna av fyra tillgångsklasser som tillsammans bildar underlaget för 
marknadsrisken i banken, det är den här beräkningen som ligger till grund 
för kapitalkostnaden för de fyra tillgångslagen som är uppräknade nedan 
(Danske Bank, 2007).  
 
� Räntepositioner - När man beräknar kapitaltäckningsgraden för en 

ränteposition tar man hänsyn till bindningstiden och volatiliteten11 på 
räntepositionen. Kapitalkravet beräknas enskilt för varje valuta. 

� Aktiemarknadspositioner – Banken beräknar kapitaltäckningskravet 
enskilt för varje placering, på ett sätt som påminner om beräkningen vid 
utlåning 

� Bankens valuta positioner – Beräknas på samma sätt som en 
ränteposition, varje valuta beräknas utifrån den andel den har av bankens 
totala valuta positionering. 

� Råvarupositioner – Även denna beräknas på samma sätt som 
räntepositioneringen och valuta positioneringen, det som skiljer är att 
banken lägger till en risk premie för löptid. 

 
Dessa positioneringar är de som banken själv väljer att sätta sig i, det 
är inget den gör för någon kunds räkning. 
 
Intern rating metod 
Enligt Intern Rating metod ska banken beräkna den så kallade ”value at risk” 
(VaR). VaR beräknas utifrån den information banken har internt om kunden 
(Danske Bank, 2007). Genom att använda Intern rating metod, där banken 
räknar ut VaR för att få ut kapitaltäckningen, finns det en möjlighet för 
banken att ta med varierande effekter mellan olika tillgångsklasser i 
beräkningen. Något de inte kan göra med den standardiserade metoden. 
 
När bankerna beräknar VaR skall det göras med en 99% säkerhets nivå över 
en 10 bankdagars period, den ska beräknas dagligen och det skall finnas 
minst ett år med observationsunderlag. Kapitaltäckningen baseras sedan på 
medelvärdet av VaR över 60 bankdagar multiplicerat med en viktningsfaktor 
(ibid.). Viktningsfaktorn skall ligga mellan 3 och 4 och beror på hur hög 
kvalité banken har på just sin modell. Det måste även ske dagliga kontroller 
av att VaR modellen och verkligheten stämmer överrens, gör de inte det så 
måste VaR beräkningen justeras (ibid.). 

                                                 
11 Standardavvikelsen på räntekurvan 
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2.5.3 Operativ risk 

Den operativa risken, eller operationella risken som Danske Bank valt att 
kalla den, visar sannolikheten av att interna fel, mänskliga och maskinella fel 
eller externa händelser kommer att inträffa. Denna riskbedömning är helt ny 
för Basel II-systemet och fanns således inte med i det gamla Basel I-
systemet (Danske Bank, 2007). Det finns tre olika alternativ för bankerna för 
att beräkna den operativa risken, dessa är basmetoden, standardiserade 
metoden och den mer avancerade ”Advanced Measurement Approach” 
metoden (AMA-metoden) (ibid.). 
 
Basmetoden 
Använder bankerna sig av basmetoden för att beräkna den operativa risken 
så använder de sig av resultatposterna från tabell 2:2 som ni ser nedan. 
 
Tabell 2:2 Intäktsindikatorn vid Basmetoden 
 

Intäktsindikatorn beräknas på grundval av följande 
resultaträkningsposter 

+ ränteintäkter och liknande intäkter såsom leasingintäkter 

- räntekostnader och liknande kostnader såsom leasingkostnader 

+ 
intäkter från aktier och andra värdepapper med rörlig/fast 
avkastning 

+ provisionsintäkter 

- provisionskostnader 

(+)/- nettointäkter av värdepappershandel 

(+)/- nettointäkter av valutahandel 

(+)/- övriga rörelseintäkter 

 
 
För att räkna fram kapitaltäckningsgraden med hjälp av tabellen brukar 
banken inhämta boksluten från de tre senaste åren (Finlands 
Finansinspektion, 2006). Från de tre boksluten används siffrorna som 
tabellen ovan visar, siffrorna summeras sedan årsvis för att ge en 
intäktsindikator. Om något utav de normalt sätt positiva resultatposterna 
något år skulle vara negativt, skall posten enbart räknas som noll. De 
justerade posterna viktas sedan med koefficienten 15% för att få fram en 
intäktsindikator, som kapitalkravet för den operativa risken bygger på 
(Finlands Finansinspektion, 2006). 
 
Schablonmetod 
Enligt denna metod skall bankerna beräkna den operativa risken utifrån ett 
treårigt genomsnitt av de resultatpostrarna som visas i tabell 2.1. 

(Finlands Finansinspektion, 2006, sid. 16) 



 

- 15 - 

Resultatposterna beräknas dock fortfarande separat för varje år (direktiv 
2006/48/EG sid. 176). Den treåriga perioden skall avse de tre senaste 12 
månaders perioderna. Finns inga reviderade uppgifter skall bankerna 
använda sig av företagets egna skattningar (ibid.). Bankerna måste även 
bestämma vilken typ av affärsområde kreditansökningen gäller för att kunna 
räkna ut viktningskoefficienten. Det finns totalt åtta olika affärsområden 
enligt direktivet (2006/48/EG) och dessa återfinns i tabell 2.3. Banker som 
väljer att jobba efter schablonmetoden måste dokumentera och spara de 
särskilda kriterierna av resultaträkningsposter som beräkningen av 
inkomstindikatorn grundar sig på, och hur de fördelas på olika 
affärsområdena (Finlands Finansinspektion, 2006).  
  
Tabell 2:3 Specificering av affärsområde för schablonmetoden 
 

Affärsområde 
Viktnings 
koefficient 

Verksamhetsbeskrivning 

Företagsfinansiering 18% 
Garantiverksamhet för finansiella 
instrument 

Handel och 
finansförvaltning 

18% Penningmarknadsmäkling 

Privatkundsmäkleri 12% Utförande av order på kunds räkning 

Storkundsbank 15% Utlåning, finansiell leasing 

Hushållsbank 12% 
Avser enskilda fysiska personer, 
hushållsexponering 

Betalning och avveckling 18% Betalningsförmedling 

Administrationsuppdrag 15% 
Förvaring och handhavande av 
finansiella instrument 

Kapitalförvaltning 12% Portföljförvaltning, fondförvaltning 

 
 

 
För att en bank skall få använda sig av schablonmetoden måste banken ha 
uppfyllt en rad krav som respektive lands tillsynsorganisation skall fastslå. 
Huruvida banken uppfyller kraven bestäms utifrån beaktandet av bankens 
verksamhet och dess omfattning (Finlands Finansinspektion, 2006). De 
kriterier som banken måste uppfylla är följande: 

(Direktiv 2006/48/EG, sid. 177-178) 
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� ”Kreditinstitut skall ha ett väldokumenterat klassificerings- och 

hanteringssystem för operativ risk med tydlig ansvarsfördelning. 

Systemet skall vara föremål för regelbunden och oberoende översyn. 
� Hanteringssystemet för operativ risk skall vara nära integrerat med 

institutets riskhanteringsprocesser och det skall generera uppgifter för 

uppföljning och begränsning. 
� Institutet skall upprätta en rapportskultur som förser institutets högsta 

och verkställande ledning och enheterna rapporter avseende operativa 

risker. Institutet skall ha förfaranden för att kunna vidta tillräckligt 

effektiva åtgärder utifrån rapporterna.” 
 

 

Kravet som de olika tillsynsmyndigheterna har på bankerna för att de skall få 
börja använda schablonmetoden är att beslutet är tagit av högsta ledningen, 
samt att en ansökan skickas till tillsynsmyndigheten senast två månader efter 
beslutet har tagits och minst nio månader innan införandet beräknas att träda 
i kraft (Finlands Finansinspektion, 2006). 
 
Alternativa Schablonmetoden 
Den alternativa schablonmetoden är utarbetat för att användas mot 
affärsområdena hushåll och storkund (Finlands Finansinspektion, 2006). För 
att en bank eller annan form av institut skall få använda den alternativa 
schablonmetoden skall de uppfylla följande krav från tillsynsmyndigheten: 
 
� ”institutet skall uppfylla de kvalificeringskriterier för schablonmetoden 

som anges ovan 
� Kreditinstitut skall till en övervägande del vara aktivt inom hushåll- 

och/eller storkundsbankverksamhet, som skall svara för minst 90% av de 

resultaträkningsposter som beaktas vid beräkningen av 

inkomstindikatorn som ett treårigt genomsnitt. 
� En väsentlig del av institutet husshåll- och/eller 

storkundsbankverksamhet innefattar lån som förknippas med hög risk 

för fallissemang och den alternativa schablonmetoden ger en förbättrad 

grund för klassificering av operativ risk.” 
 

 
För att räkna ut kapitalkravet med den alternativa schablonmetoden gör 
bankerna eller övriga institut på samma sätt som vid den vanliga 
schablonmetoden. De tar ett genomsnitt på tre år bankens egna nominella 
belopp av affärsområdenas fordringar, krediter och kreditlöften (Finlands 
Finansinspektionen, 2006). När det gäller storkundsbank skall även 
värdepapper utanför dess handelslager ingå i beräkningen (ibid.). För att 
beräkna ut ett värde av krediten för dessa affärsområden används värdet för 

(Finlands Finansinspektion, 2006, sid. 22) 

(Finlands Finansinspektion, 2006, sid. 24) 
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var och ett utav de tre åren, beloppet multipliceras med 3.5% och därefter 
multipliceras värdet med respektive viktningskoefficient för affärsområdet 
(15% respektive 12%). Detta värde används sedan som inkomstindikatorn 
gjorde i den vanliga schablonmetoden (ibid.).  
 
Avanced Measurement Approach (AMA) 
AMA-metoden, eller intern riskklassificering som den också kallas, innebär 
ett nytt alternativ för bankerna att beräkna den operativa risken, som en del 
av kapitaltäckningsgraden (Finansutskottets betänkande, 2004/05:FiU33).  
För att bankerna skall få använda sig av den avancerade metoden, måste de 
få tillstånd ifrån Finansinspektionen. För att få tillstånd krävs att de följande 
minimikrav uppfylls: 
 
� ”Institutets interna system för riskklassificering måste leda till en 

meningsfull värdering och differentiering samt en träffsäker och 

konsekvent kvantifiering av kreditrisk 

� Institutet skall kunna hantera information som är relevant för att stödja 
sitt interna riskklassificeringssystem samt dokumentera, stresstesta och 

utvärdera det interna systemet 

� Institutet skall ha en oberoende kreditriskkontroll”  
 

AMA är ett samlingsnamn för de metoder och tekniker som håller på att 
utvecklas på banker runt om i världen. Målet är att bankerna bättre skall 
förstå och kvantifiera operativa risker. Än så länge är det ingen utav 
bankerna på den svenska marknaden som blivit godkänd för att använda den 
avancerade metoden (Föreningen ekonomerna Stockholms universitet, 
2007). Om en bank skulle bli berättigad att använda den avancerade 
modellen skulle deras beräkningar baseras på kapitalkravet på bankens 
hantering av interna och externa förlustutgifter med statistiska metoder, 
scenarioanalyser och förändringsfaktorer avseende affärsmiljö och den 
interna kontrollen (Finlands Finansinspektionen, 2006). När banken beräknar 
kapitalkravet för den operativa risken enligt AMA-metoden skall de även ta 
hänsyn till förväntade förluster och oväntade förluster (ibid.). Banken 
behöver dock inte få fram rätt siffror på de oväntade förlusterna om de kan 
visa på att deras beräkningar trots allt varit realistiska. 

 

(Finansutskottets betänkande, 2004/05:FiU33, sid. 5) 
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3 Metod 
 detta kapitel beskriver vi vilken ansats vi kommer att ha till det problem 
som uppsatsen bygger på. Vi redogör för den vetenskapliga process vi 

valt och en beskrivning av denna. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två olika metodiska sätt på hur världen ser ut och hur vi kan förstå 
den (Jacobsen, 2002). Det vanligaste sättet att skildra sin vetenskapliga 
synsätt är beskriva sig antingen som positivism eller förståelsebaserad attityd 
(hermeneutisk).  
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) grundar sig positivismen i den kvantitativa 
metodteorin. Med en positivistisk syn är det viktigt att forskaren söker ett 
orsak-verkan-samband, där en åtskillnad mellan fakta och värderingar görs. 
Grunden är att verkligheten observeras och ifrån verkligheten tas fakta ifrån. 
När tillräckligt mycket fakta tagits från verkligheten, kan mönster och 
regelbundenheter börja utformas från insamlandet. Enklaste sättet att samla 
in denna typ av data är via enkäter eller observationer. Positivismen är som 
tidigare skrivits ett synsätt att föredra vid kvantitativ metod. Då vi valt att 
inrikta oss på några få intervjuer och inte på enkäter känns positivismen 
bristfällig för oss. 
 
Vi har istället i vår uppsats valt att använda oss av en hermeneutisk ansats då 
vi använder oss av kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997). De centrala 
delarna i en kvalitativ forskningsprocess bygger på en analytisk åtskillnad 
mellan de värdemässiga och de rent faktamässiga uppfattningar som finns av 
den företeelse som skall studeras. I undersökningen är dessa två faktorer 
sammanvävda till en enhet för att forskaren skall kunna undersöka sin 
frågeställning. Dessa två faktorer kan delas upp i två cirklar, enligt Holme & 
Solvang (1997), en kognitiv och en normativ cirkel som tillsammans bildar 
den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen bygger på en 
växelverkan mellan teori och empiri, och mellan forskaren och 
undersökningsenheterna. Holme & Solvang (1997) skriver i sin bok att man 
skall försöka överskrida subjekt-objekt-förhållande som utmärker sig 
framförallt inom naturvetenskapen. . För att inte fastna i detta synsätt krävs 
att vi försöker förstå och se världen utifrån de som undersökes.  På så sätt 
studeras problemet inifrån, vilket skapar en djupare förståelse för de 
företeelser som studerars. Holme & Solvang (1997) varnar dock för att inte 
fastna i detta inre perspektiv utan istället växla mellan ett inre och yttre 
perspektiv, lyckas detta kommer en klarare bild av forskningsområdet att 
avspeglas.  

I 
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När vi skall ut till våra kontakter på företagen, har vi med oss vår 
förförståelse om problemet. Förförståelsen utgår från av tidigare personer 
skrivit och delat med sig av som vi sedan gjort vår egen tolkning av. Vi går 
sedan ut i verkligheten och pratar med representanter från företagen, där vi 
ser det undersökta området genom representanternas ögon. Utifrån dialogen 
med representanterna kommer vi tolka innehållet, det är viktigt att komma 
ihåg att tolkningen utgår ifrån vår förförståelse. Efter tolkningen blir vi 
tvungna att ompröva vår förförståelse och ändra denna, vi kan även bli 
tvungna att ompröva vår problemställning.   

3.2 Metodansats 
När det gäller att framställa ny kunskap finns det tre vägar att gå, induktion 
och deduktion, som båda kan kopplas till de ovan nämnda metoderna samt 
abduktion (Andersen. I, 1998). Deduktionen, bevisföringens väg, används 
främst inom den kvalitativa metoden, och den induktiva, upptäcktens väg, 
inom kvantitativ metod.  
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) kännetecknas den induktiva 
forskningsprocessen av färden från verkligheten till skapandet av en ny teori. 
Forskaren börjar med att observera verkligheten och samla in sitt empiriska 
material. När insamlandet av data är klart, analyseras denna och mönster kan 
skapas där verkligheten avbildas. Den vetenskapliga teorin försträcks 
ytterligare när mer empirisk data samlas in som styrker teorin. 
 
Den andra forskningsprocessen, deduktivt, tar istället avstamp från befintlig 
teori och ställer denna mot verkligheten (Andersen. I, 1999). De som 
förespråkar en deduktiv ansats, menar att bästa sättet att arbeta är att först 
skaffa sig en förståelse om verkligheten och därefter samla in de empiriska 
data som behövs för att bekräfta teorins överensstämmelse med verkligheten 
(Jacobsen. D, 2002). Den förförståelse som byggs upp grundar sig på 
tidigare empiriska rön eller teorier, forskaren bildar sedan en egen förståelse 
för undersökningen som testas mot teorin. Motståndarna till en deduktiv 
ansats menar att forskaren till sin förförståelse enbart letar efter data som 
han/hon finner relevant. Detta tenderar att ge forskaren stöd till de 
förväntningar han/hon vill uppnå redan innan forskningen inletts.  
 
Det sista angreppssättet är abduktion, och kan ses som en blandning mellan 
deduktion och induktion (Åsberg. R, 2000). Avstampet i abduktion tas i 
teorin och den förförståelse som forskaren besitter, därefter går han/hon ut i 
verkligheten och samlar in de empiriska data som efterfrågas. När de 
empiriska data analyserats testas denna mot den tidigare teorin inom 



 

- 20 - 

ämnesområdet. Enligt Makloufi. B (2007)12 använts sällan deduktion eller 
induktion i sin rena form i forskningen. Istället menar Makloufi. B att det är 
först genom abduktion som ny teori kan bildas. 
 
Denna uppsats utgår ifrån ett abduktivt angreppssätt, då vi under arbetets 
gång kommer pendla mellan teori och empiri. För att kunna besvara vår 
frågeställning krävs att vi först skapar oss en förförståelse om ämnet. 
Därefter kan vi gå ut i empirin för att se hur väl vår teori stämmer överens 
med verkligheten. Det är viktigt att vi använder oss av den pendelrörelse 
som finns i abduktionen för att hela tiden fördjupa vår förståelse i både 
teorin och empirin. 

3.3 Datainsamling & Intervjuteknik 
De data som ligger till grund för denna uppsats kan delas in i två kategorier 
primär- och sekundärdata (Holme & Solvang, 1997). Primärdata kan lättast 
förklaras som data forskaren själv har samlat in (Lundahl & Skärvad, 1999). 
De vanligaste sätten att samla in primärdata är via kontakt med människor i 
form intervjuer, enkäter och observationer.  I vår uppsats består de 
primäradata av de intervjuer vi har genomfört.  
 
Sekundärdata är material och data som redan existerar och är insamlat av 
andra (Andersen. I, 1998). Det finns tre olika typer av sekundärdata: 
processdata, bokföringsdata och forskningsdata.  Processdata skapas i 
förbindelse till de löpande aktiviteterna som finns i samhället, exempelvis tv-
program, filmer och rapporter. Bokföringsdata skapas vanligast vid 
registrering och styrning, exempel på detta är företagsredovisningar och 
Statistiska Centralbyråns register. Sist så finns forskningsdata, dessa data har 
samlats in av tidigare forskare (ibid.). I uppsatsen kommer vi endast att 
använda oss av forskningsdata, vilket medför tidigare forskningsresultat och 
rapporter ifrån myndigheter och EU-kommissionen.  
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är intervju en metod för datainsamling där 
informationen inhämtas genom att en intervjuare ställer frågor eller använder 
sig av dialog med intervjupersoner. De svar och uttalanden ur dialogen som 
förs med respondenten kommer att användas för att bygga empirin. Det finns 
två olika sätt att intervjua, och de skiljs åt beroende på graden av 
standardisering. Vid en hög standardisering av intervjun ställs på förhand 
bestämda frågor i en viss ordning. Denna intervjuform är vanligast inom den 
kvantitativa metoden. I den ostandardiserade intervjun väljer man frågorna 
och dess ordning mer fritt. Det viktiga i intervjun är istället att respondenten 
ger de svar som täcker vårt informationsbehov. I denna uppsats har vi valt att 

                                                 
12 Bassim Makloufi, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning 2007-01-30. 
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använda oss av en ostandardiserad intervju eftersom den passar bäst till en 
kvalitativ metod. I en kvalitativ intervju vill vi som intervjuare få en så 
vardaglig dialog med respondenten som möjligt, och på så sätt hålla nere 
styrningen av intervjun (Holme & Solvang, 1997).  
 
Det finns två olika sätt att genomföra en intervju, besöksintervju eller 
telefonintervju (Jacobsen. D, 2002). Telefonintervjuer är en ganska anonym 
form av intervju, eftersom det är svårare att bilda en form av relation när 
man inte ser respondenten. En annan positiv faktor är att telefonintervjuer är 
relativt billiga att genomföra. Vi har dock i vår uppsats valt att använda oss 
av besöksintervjuer, då det är lättare att få en bra dialog ansikte mot ansikte 
med respondenten. En annan bidragande faktor till valet av besöksintervjuer 
var att antalet respondenter, vi besökte, inte var så många.   
 
Besöksintervjuerna med respondenterna tog lite mer än en timme styck. Vi 
valde även att spela in intervjuerna för att sedan lättare kunna återge vad som 
nämnts under intervjun. Givetvis frågade vi efter respondentens medgivande 
innan inspelningen började. Andersen. I (1998) varnar för att använda 
inspelning vid intervjuer, då detta kan påverka respondentens svar negativt 
för forskare. För oss vägde dock fördelarna med en inspelning tyngre, samt 
att vi även ansåg att inspelningen inte skulle påverka de svar som 
respondenten gav.  

3.4 Metodkritik 
När man skall analysera och tolka de empiriska data som insamlats finns det 
inga garantier för att vi får fram det som den tillfrågade menat när han/hon 
svarade på frågorna (Holme & Solvang, 1997). Vi kan inte heller garantera 
att det vi skriver i vår forskning kommer att tolkas på rätt sätt av den som 
läser rapporten. Anledningen till att detta problem uppstår, menar Holme & 
Solvang (1997), beror på en kommunikationsklyfta mellan respondenten och 
forskaren. De samma gäller även mellan forskaren och mottagaren av 
forskningsmaterialet. Kommunikationsklyftan kan variera kraftigt, den är 
dock i princip alltid närvarande enligt Holme & Solvang (1997). För att 
minska klyftan mellan respondenten och forskaren gäller det att forskaren 
hela tiden har en kritisk inställning till de tolkningar som görs. Bara för att 
en tolkning visar hur tendenserna i materialet stämmer överens behöver det 
inte vara det enda svaret, det kan finnas andra förklaringar som är bättre 
(ibid.).      
 
Andersen. I (1997) skriver i sin bok att kvalitativa undersökningar löper en 
stor risk för forskarbias, en snedvridning av forskningen, på grund av att 
forskaren personligen varit delaktig i insamling och bearbetning av 
informationen. Som forskare bör man då vara så kritisk som möjligt till 
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materialet och tillvägagångssättet av tolkningen. Andersen. I (1997) nämner 
att det viktiga är att man får en helhetsförståelse för det forskande området 
för att sedan kunna utforska de viktiga delarna. Kan vi inte avgöra vilka 
delar av informationen som är viktig kommer vi få svårt att undersöka de 
delar som leder fram till svaren på vår frågeställning. Vidare menar 
Andersen. I (1997) att det finns svårigheter som beskrivning av helheter som 
miljö, processer och personer. Detta övervinner man genom att kombinera 
delanalyser med en helhetsförståelse.  

3.5 Validitet 
Validitet beskriver hur väl våra teoretiska begrepp stämmer överens med den 
empiriska verkligheten (Andersen. I 1998). Enligt Andersen. I (1998) är 
validitet uppdelat i två begrepp, giltighet och relevans. Giltigheten visar på 
ett generellt plan hur våra teoretiska begrepp är förenlig med de empiriska, 
detta kan även kallas den yttre validiteten. Relevansen däremot talar om hur 
relevant de empiriska begrepps- eller variabel urvalet är för att kunna 
besvara vår frågeställning, ett annat begrepp för relevans är inre validitet. I 
vår uppsats har vi valt en kvalitativ metod, detta gör det svårt att få ett mått 
på hur valid vår uppsats är.  Det som vi istället får göra är att argumentera 
för att vi har valid data i vår uppsats. Att informationen skall vara valid är 
mindre problematiskt i den kvalitativa metoden jämfört med den 
kvantitativa, detta enligt Holme & Solvang (1997). Anledningen är att man i 
den kvalitativa metoden arbetar mycket närmare med det eller den man 
undersöker. Holme & Solvang (1997) lyfter även fram att detta angreppssätt 
ger möjligheter till enheten att själva kunna styra sin medverkan i 
undersökningen.  
 
Arbetet med att få fram valid information är dock inte helt problemfritt. De 
situationer som vi studerar i undersökningen kan uppfattas fel av oss 
forskare, detta kan bero på feltolkning av signaler eller de motiv som 
respondenten ger ifrån sig. Respondenten kan även bete sig på ett sådant sätt 
som de tror att forskaren förväntar sig, de kommer alltså inte att handla efter 
sina vanliga mönster. Det är viktigt att forskaren förstår att sådana 
situationer kan uppstå i undersökningen (ibid.).   

3.6 Reliabilitet 

I den kvalitativa metoden är inte reliabel information lika viktig som i den 
kvantitativa metoden. Reliabel information berättar hur representativ 
informationen man har samlat in är jämfört mot vad verkligheten visar 
(Holme & Solvang, 1997). Relabiliteten anger även i hur hög grad resultaten 
av de mätinstrument forskaren angivit eller de mätmetoder som används 
påverkats av tillfälligheter (Andersen.I 1998). Det är alltså viktigt att se till 
att den insamlade data inte innehåller otillförlitlig information.  
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Eftersom vi skall fokusera vår undersökning på hur Swedbank och Danske 
Bank har valt att arbeta med Basel II:s nya värderingssystem av krediter, kan 
vi inte utgå ifrån att vår data kommer att vara reliabel jämfört med övriga 
banker i branschen. Inte heller kommer vi att ha den statistiska 
representativiteten högt prioriterad då vi istället försöker få en djupare 
förståelse för hur Swedbank och Danske Bank arbetar med Basel II:s första 
pelare. 

3.7 Källkritik 
När man använder sig av sekundärdata i forskningen, är det viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till denna (Lundahl & Skärvad, 1999). När 
information hämtas ifrån sekundärdata kan denna vara opartisk, 
ofullständiga, gjorts ur tveksamma urval eller vara vinklad. Enligt Holme & 
Solvang (1997) bestäms trovärdigheten för en källa av två sidor, en inre och 
en yttre analys. Den yttre analysen är jämförande av informationen i källan 
med andra källor, dessa skall vara så oberoende av varandra som möjligt. Är 
överensstämmelsegraden hög hos källorna kommer de att stärka 
trovärdigheten för vår källa. Den inre analysen är en mer allmän översikt 
över hur säker informationen i källan verkar.  
 
Vi har i denna uppsats använt oss av olika källor exempelvis, facklitteratur 
inom området, rapporter, lagtext, Internetkällor samt intervjuer. Under 
insamlandet av dessa källor måste vi som forskare använda oss av ett kritiskt 
förhållningssätt för att kunna fastställa hur tillförlitliga källorna verkar vara. 
När det gäller källor från Internet bör dessa granskas mer ingående, vi har 
dock hämtat den flesta Internetkällor från företagens och myndigheternas 
hemsidor. Vi anser även att den information vi skaffar oss via våra intervjuer 
är tillförlitliga eftersom de intervjuas om deras arbete. 
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4 Empiri 
 detta kapitel kommer vi att beskriva Swedbank och Danske Bank utifrån 
de tre intervjuer som vi haft med dessa banker. Kapitlet inleds med en 

redogörelse av bankerna och våra tre kontaktpersoner som vi intervjuat. 

4.1 Redogörelse för Swedbank & Danske bank 
Swedbank är en utav nordens ledande banker med ungefär 8.9 miljoner 
privatkunder och nästan 460 000 företagskunder. De har kontor i alla de 
nordiska länderna och även i Baltikum (Swedbank AB, 2007). Namnet 
Swedbank antogs under sommaren och hösten 2006 och har sedan dess 
använts istället för det tidigare Föreningssparbanken (ibid.). Banken har 
under de senaste två åren arbetat med att införa de nya reglerna för Basel II-
systemet, och Kristina Malmberg som är vår kontaktperson på 
huvudkontoret i Stockholm har varit projektledare (personlig 
kommunikation, Malmberg, K. 2007-04-25). Malmberg har, innan hon blev 
projektledare för införandet av Basel II på Swedbank, haft diverse 
befattningar inom banken under totalt nio år, innan dess arbetade hon på 
Hewlett & Packard. Vår andra kontaktperson på Swedbank heter Reinhold 
Jonsson. Han arbetar med bygg- och fastighetsfinansiering för företag som 
har sin bas i Göteborgsregionen (personlig kommunikation, Jonsson, R. 
2007-04-27). Jonsson har varit anställd på banken sedan 1987.  
 
Danske Bank är Danmarks största bank och en av de största bankerna på den 
Skandinaviska finansiella marknaden. Danske Bank har ungefär 3.5 miljoner 
i segmenten privat- och småföretag13, banken har även drygt 3 miljoner 
kunder inom norden, sen tillkommer även kunder utanför nordens gränser 
(Danske Bank, 2007). Danske Bank består av 15 så kallade provinsbanker 
inom Sverige som alla har gemensamma specialenheter för mer avancerade 
uppgifter. Banken ser sig själva som utmanare på den svenska 
bankmarknaden. Vår kontaktperson på Danske Bank heter Peter Jönsson, 
som under de senaste 5 åren arbetat på Danske Bank. Jönsson har arbetat 
med Basel II under de senaste tre till fyra åren, han har dock under den 
senaste tiden gått över mer åt finans. Även fast Jönsson lämnat det direkta 
arbetet med Basel II så anser han sig ha bra kontroll och att han fortfarande 
arbetar med det dagligen vid prissättning och liknande (personlig 
kommunikation, Jönsson, P. 2007-04-25).  
   

                                                 
13 Fritt översatt från engelskans ”retail customers” 
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4.2 Bankernas skildring 
Båda representanterna från huvudkontoren som vi intervjuat har starka 
förhoppningar till Basel II-systemet. Både Malmberg och Jönsson menar att 
det nu troligen inte kommer att finnas några kryphål som det fanns tendenser 
till i det äldre systemet. De ställer sig även väldigt positivt till att systemet är 
utarbetat internationellt och att alla bankerna inom OECD-länderna bygger 
sina kreditvärderingar utifrån samma system. 
 
Ytterliggare en vinkel som båda bankerna var överens om var det att detta 
nya system inte innebar något revolutionerande i deras vardagliga arbete. 
Mycket utav vad Basel II-systemet innebär har används av bankerna sedan 
länge, Jönsson anser att mycket av Basel II-systemet bygger på vad han 
kallar ”Best Practice”. Med det menar han att Basel kommittén tagit det 
bästa utav bankernas vardagliga arbete och använt det vid utformandet utav 
det nya systemet. 

4.2.1 Kredit och marknadsrisk  

Dessa två risker har som vi nämnt tidigare funnits med sedan Basel I och har 
egentligen bara kopierats över till det nya systemet. För att beräkna 
kreditrisker använder Swedbank IRB Advanced-metoden. De använder dock 
denna metod endast mot sina privata kunder och för de företag som har 
totala krediter upp till tre miljoner. För att beräkna kreditrisken för de övriga 
kunder som banken har använder de sig av IRB Foundation-metoden. Detta 
innebär att banken inte har tillstånd av finansinspektionen att själva beräkna 
sina kunders LGD (Lost Given Default) banken får istället använda en 
procentuell schablon siffra som viktning vid denna beräkning. Däremot får 
Swedbank beräkna PD (Probability of Default). 
 
När det gäller beräkningen av marknadsrisken för kreditansökaren så 
använder Swedbank den mest avancerade metoden Intern Rating metoden. 
Det innebär som vi nämnt i den teoretiska referens ramen att de själva får 
beräkna VaR (Value at Risk) utifrån den information banken har om kunden. 
Denna statistik som används här har oftast samlats in under en längre period 
för att få en så bra och statistiskt säker beräkning som möjligt. 
 
Danske Bank använder även de IRB Advanced-metoden, de har dock inga 
begränsningar utan använder denna metod på alla sina kunder. De beräknar 
alltså PD och LGD individuellt på varje kreditansökning oberoende storlek 
eller typ. De har också samma metod, intern rating metoden, när det gäller 
marknadsrisken.  
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Båda bankerna förklarar att dessa beräkningar används under en längre tid 
inom deras vardagliga arbete. Det är alltså inget som tillkommit i och med 
det nya Basel systemet. Däremot väntar båda bankerna med spänning på är 
värdeskiftningen kommer att ske mellan variablerna i 
kapitaltäckningsberäkningen. Här kommer det att bli en skillnad eftersom 
den operativa risken nu skall ligga med i beräkningen och det har den inte 
gjort tidigare, och kommer att viktas med de två övriga riskberäkningarna. 

4.2.2 Operativrisk 

Malmberg, K. (personlig kommunikation 2007-04-25) berättar i vår intervju 
med henne att Swedbank använder sig av schablonmetoden för att beräkna 
kundernas operativa risk. Detta innebär att banken inte beräknar någonting 
av den operativa risken själv utan tar schablonsiffror vilka hämtas från 
Finansinspektionen. Malmberg menar att det beror på att banken inte hunnit 
komma så långt med sina egna beräkningssystem och inte fått dem godkända 
för att användas än. Swedbank har givetvis som mål att nå AMA-metoden så 
snart som möjligt för att dra fördelar av att vara bland de första att använda 
AMA-metoden. För att beräkna den operativa risken kontrollerar Swedbank 
täckningsgrad två hos sina företags kunder, då detta ger en bra översiktlig 
bild av kundens operativa situation. 
 
Danske Bank har inte heller hunnit få sina beräkningssystem, för den 
operativariskberäkningen, godkända av den danska finansinspektionen. 
Detta gör att även Danske Bank använder sig av schablonmetoden (personlig 
kommunikation, Jönsson, P. 2007-04-25). Jönsson säger att så vitt han vet 
finns det ingen bank som fått klartecken att börja använda sig av AMA-
metoden än. Anledningen till detta, menar Jönsson, är för att staten, eller 
finansinspektionen, ännu inte vet vad som skall krävas av bankernas 
beräkningssystem för att de skall bli accepterade för användning av AMA-
metoden. Eftersom det är finansinspektionerna runt om i medlemsländerna 
som ger godkännandet för att använda AMA-metoden, finns det ingen bank 
som fått tillåtelse att bruka metoden. 
 
När bankerna fått fram en kapitaltäckningsgrad för krediten vet de hur 
mycket kapital som måste skyddas för att kunna ge ut kredit, här kommer 
dock den stora frågan för banken, hur skall de ta betalt för att tjäna på 
krediten? Jönsson på Danske Bank berättar att de oftast prissätter utifrån 
”Risk Adjusted Return on Allocated Capital” (RARAC), ”Return On 
Equity” (ROE) och ”Average Value Added” (AVA), utifrån dessa ser de 
vilket pris de måste sätta för att tjäna något på affären, sen så avväger de 
utifrån vad marknadspriset är på liknande krediter för att se om de 
överhuvudtaget skall anta affären. 
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4.3 Värdering av krediter 
När det gäller beräkning av risken för fallissemang för kunderna hos 
Swedbank berättar Malmberg, K. (personlig kommunikation 2007-04-25) att 
det finns två alternativ som banken har att välja mellan, antingen så använder 
de sig av ”point in time” eller ”through the cycle”, dessa är individuella för 
banken. LGD är en del av del av beräkningen för bankens förväntade förlust 
på kundens kredit, och är därför en beroende faktor till kreditens 
prissättning. 
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Figur 4:1 Prissättningsalternativ Swedbank 
 
 
Danske Bank har arbetat med att införa Basel II under ett antal år nu. Dock 
har mycket av vad Basel II innebär funnits med mycket längre än så, 
förklarar Peter Jönsson under vår intervju. Jönsson klarlägger att mycket 
utav det som ligger till grund för Basel II är vad han kallar ”Best Practice”. 
Danske Bank kommer i och med detta inte behöva ändra på hela sitt 
vardagliga arbete, eftersom Basel II-systemet till viss del är uppbyggt som 
banken redan arbetar. Jönsson berättar att de flesta utav de parametrar som 
Danske Bank använder i dagens värderingar, har används i det dagliga 
arbetet under de senaste tio åren, nyckeltalen är idag godkända av 
Finansinspektionen. Danske Bank använder sig av IRB-metoden när de 
beräknar kredittagarens kreditrisk, det medför att de måste få alla sina 
interna beräkningar godkända av Finansinspektionens motsvarighet i 
Danmark. Anledningen till att måste godkännas i Danmark beror på att 
Danske Bank är en dansk bank och inte en svensk. Eftersom Basel II 
regleringen är likadan i alla medlemsländer så innebär det ingen skillnad 
(ibid.). Att bankerna nu skall använda PD, LGD och EAD för att beräkna 
kreditrisken medför inget nytt enligt Jönsson. Det enda som egentligen är 

(Personlig kommunikation, Malmberg, K. 2007-04-25) 
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nytt på detta plan är att bankerna nu fått det bekräftat att de gjort rätt och att 
de nu kan luta sig tillbaka mot dessa rekommendationer (ibid.). 
 
 Den stora skillnaden som både Peter Jönsson och Kristina Malmberg 
(personlig kommunikation 2007-04-25) ser är att det nu finns en ny variabel 
med i beräkningen av kapitaltäckningsgraden, operativ risk, samt att detta 
kommer ge bankerna större konkurrensmöjligheter. Swedbank använder idag 
IRB-metoden vid beräkningen av kreditrisken på alla privata kunder och på 
företagskunder med krediter på upp till tre miljoner kronor. Vidare använder 
de ”Value Baced” beräkning vid riskbedömningen av marknadssituationen 
för sina kunder (personlig kommunikation, Malmberg, K. 2007-04-25). 
Dessa två metoder har Swedbank använt sedan länge och det har inte skett 
någon förändring i och med det nya systemet. Den skillnad som Malmberg 
anser senare kommer att visas är att den operativa risken, som adderas till de 
två tidigare metoderna, kommer att förändra vikten på de två tidigare 
beräkningarna. Den operativa risken måste anta ett värde från någon av de 
andra variablerna rent procentuelltsätt. Detta är dock för tidigt för att se, då 
ingen utav bankerna har några egna mätningar på hur mycket kapital de skall 
skydda för denna nya risk.  

4.4 Kundens kreditbetyg 
I det dagliga arbetet med bankens kunder har inte några större skillnader 
märkts sedan den 1 februari 2007 när Basel II infördes, enligt Jonsson på 
Swedbank (personlig kommunikation, 2007-04-27). Swedbank har tidigare 
använt ett system för att räkna ut en kunds kreditvärdighet likt de system 
som Basel II förespråkar. Det har dock dykt upp ytterligare ett fält i den 
”beräkningssnurra” som räknar ut kreditbetyget. Någon information om vad 
detta nya fält har för inverkan på kundens slutbetyg har ännu inte förmedlats 
ner till lokalkontoren. Jonsson medger dock att när det sker stora 
förändringar i beräkningen som Basel II medför tar det tid innan 
informationen når ända ut i organisationen. Enligt Malmberg har 
förändringen, för att anpassa systemet till Basel II, endast inneburit en 
omställning av hur kundens kreditbetyg beräknas i systemet. Arbetet utåt 
kunden har inte förändrats något eftersom Swedbank sedan tidigare använt 
sig av kreditbetyg.  
 
Reinhold Jonsson anser att kreditbetyget kommer att vara till hjälp i två 
situationer, dels när en kund hamnar mellan två kreditbetyg och dels för att 
förklara priset på krediten kommer ifrån. Det vanliga när en kund ansöker 
om kredit är att handläggare snabbt ser vilket betyg kunden kommer 
tilldelas. I framtiden när mer information om företag samlats in kan register 
med kreditbetyg bli verklighet, där genomsnitt för branscherna kan börja 
fastställas. Det kommer då enligt Jonsson bli lättare att förklara för en kund 
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varför denna fått ett högre pris på krediten än andra inom samma bransch. 
En kund har lättare att förstå i fall han/hon tilldelats kreditbetyget 6, om 
branschen företaget arbetar inom har ett kreditbetyg på 4, varför företaget 
måste betala mer för sin kredit än andra konkurrenter. Jonsson varnar dock 
för att kunder som anser sig fått ett dåligt kreditbetyg inte kommer att nöja 
sig med detta utan istället söka kredit hos andra banker.  
 
Den marknadskonkurrens som idag råder på kreditmarknaden kommer att 
fortsätta att vara hård och spela en stor roll när företag söker kredit. En av 
anledningarna till att konkurrensen är så hård mellan bankerna är dels 
utlåning av kredit till företag ger banken intäkter, så länge banken anser att 
marginalen är tillräcklig kommer de ge ut krediter till ett lägre pris än 
kreditbetyget säger. En annan anledning, enligt Jonsson, är den subjektiva 
bedömning som kommer efter det att företaget tilldelats ett kreditbetyg. I 
”beräkningssnurran” finns ännu inte några fält för information som kan ha 
påverkat nyckeltal positivt eller negativt. Reinhold Jonsson nämner två olika 
förhållanden som kan ge ett felaktigt kreditbetyg när någon i ledningen slutar 
eller om företaget visar ett nollresultat. Generellt påverkas inte ett företag 
om någon i ledningen lämnar och därmed inte heller risken i att finansiera 
bolaget. Undantag gäller när den som lämnar besitter kunskap som är kritisk 
för företagets affärsidé, exempelvis ett företag inom modebranschen där 
designansvarig slutar. Problem uppkommer även när exempelvis ett 
fastighetsbolag redovisar ett nollresultat, det behöver inte visa att bolaget 
inte har gjort någon vinst. Det vanliga är att fastighetsbolag återinvesterar sin 
vinst i företaget genom att renoverar sina fastigheter för att hålla nere sina 
vinster, vilka företagen är skyldiga att betala skatt för. Jonsson skulle gärna i 
framtiden vilja se att denna subjektiva bedömning även vägs med i 
kreditbetyget, genom att handläggare av krediten kan ge plus och minus i 
systemet.  

4.5 Påverkan av konjunkturcykler 
Basel II-systemets rangordning av företags kreditvärdighet skall ge en mer 
jämn och rättvis kreditmarknad, systemet även skall medföra en jämnare 
konjunktur.  Meningarna går dock isär hos våra kontaktpersoner om hur väl 
Basel II kommer att kunna leva upp till detta. Malmberg, på Swedbank i 
Stockholm, menar att kreditrangordningen kommer ge en rättvisande bild av 
företags verkliga kreditvärdighet, vilket kommer motverka stora 
konjunktursvängningar. Malmberg förespråkar även ”through the cycle” 
metoden vid prissättning av krediten, vilket i sin tur även skall hjälpa till och 
jämna ut konjunkturen. Peter Jönsson på Danske Bank väljer att se 
annorlunda på Basel II:s inverkan på konjunkturen, då Danske Bank sätter 
sitt pris efter ”point in time”. Priset på krediten kommer här att påverkas av 
hur konjunkturen i samhället ser ut. Jönsson säger även att Basel II kan 
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medföra att bankerna kommer låna ut mer pengar till kunder under 
högkonjunktur, då detta oftast förbättrar kundernas nyckeltal. Under en 
lågkonjunktur kommer förhållandena att vara omvända, bankerna kommer 
att vara mer försiktiga att bevilja kredit då kundernas nyckeltal ser sämre ut. 
Detta kan, enligt Jönsson, göra att svängningarna i konjunkturen drygas ut 
och varar längre än vad de gjorde innan Basel II-systemet. För att ge 
diskussionen ytterligare en vinkel, ser Reinhold Jonsson inte alls problemet 
med att Basel II kommer att förändra konjunktursvängningarna. Jonsson 
säger dels att konjunktursvängningarna har avtagit under de senaste åren, 
svängningarna är inte längre lika stora som under 80- och 90-talet. Den 
bakomvarande faktorn som inte får glömmas bort vid prissättning, enligt 
Jonsson, är konkurrensen på marknaden.  
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5 Analys 
 detta kapitel kommer vi att tolka och analysera den situation som Basel 

II-systemet innebär för det vardagliga arbetet på bankkontoren. Vi 

kommer även att lägga in egna funderingar och tankar för att få en djupare 

analys av den nya situationen. 

5.1 Användning av Basel II 
Bankerna har sedan 1 februari, 2007, använt sig av det nya Basel II-
systemet. De har hunnit lämna ut sina första kvartalsrapporter med uppgifter 
som framkommit under detta system. De säger själva att de arbetat med 
mycket av vad Basel II-systemet infört sedan tidigare, och ändå menar 
många att detta är, och kommer att bli en stor förändring för bankerna. Ser vi 
till teorierna om Basel II finns det en del som talar för att detta kommer att 
förändra bankernas vardagliga arbete. I och med den operativa riskens intåg i 
beräkningen bör det medföra en förändrad situation i bankernas arbete 
(Finansinspektionen, 2002:8).  Att bankerna använt delar av vad Basel II nu 
rekommenderar förklaras enkelt med det Jönsson sa, att Basel II bygger på 
”Best Practice” och därmed är uppbyggt på bankernas egna vardagliga 
arbete. Detta syns också tydligt i hur rekommendationerna och hela Basel II-
systemet är uppbyggt på bankernas ”Best Practice”. Detta kan också vara en 
utav anledningarna till att det tagit sådan tid att få fram det nya systemet, det 
har tagit lång tid för kommittén att samla in det som ingår i bankernas ”Best 
Practice”.  
 
I Basel I systemet så rangordnades bankernas kunder utefter vilken typ av 
marknad de agerade på (Basel I, 1988). I dagens system skall bankerna lägga 
mer vikt på den subjektiva bedömningen av sina kunder. Varje kredit skall få 
en egen risk bedömning både objektivt och subjektivt (Finansinspektionen, 
2002:8). Detta är något som delvis är nytt för bankerna och Jönsson på 
Danske Bank menar att detta kommer att kräva stora kraftansträngningar på 
både datasystem och personalen. Med dagens IRB-metod, för att beräkna 
kreditrisken på en kund, så blir inte kunden rankad utefter vad för typ av 
marknad den befinner sig på, utan numera skall det göras en helt individuell 
bedömning. Detta ger om bankerna följer IRB-metods teorin (Danske Bank, 
2007) en bättre konkurrenskraft mellan bankmarknaden, detta då de kan ge 
olika subjektiva utlåtande om samma kund. Att bankerna får mer 
konkurrenskraft sinsemellan är viktigt eftersom dagens bankmarknad är 
pressad och konkurrensen mellan bankerna hård.  
 

I 
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5.2 Riskbedömning 
Båda de banker vi intervjuat är överrens om att sättet de väljer att värdera 
kreditrisken kan vara helt avgörande för om de får kunden eller om den 
väljer att gå till en annan bank. Både Jönsson och Malmberg är också helt 
eniga om att hur bankerna väljer att beräkna sin kreditrisk är bland de 
viktigaste affärshemligheterna en bank har och har haft under en längre tid. 
Under Basel I systemet var bankens bedömning av kreditrisken det absolut 
viktigaste, men nu när den operativa risken börjar komma in så hoppas 
bankerna på att även den skall ge möjligheter för dem att hitta 
konkurrensfördelar som tidigare inte kunnat användas.  
 
Som situationen är idag, då alla banker använder schablonmetoden för att 
beräkna den operativa risken på sina totala krediter, kommer det inte 
medföra några konkurrensfördelar för bankerna. När denna variabel dock har 
lagts till kommer det att innebära en del förändringar för bankerna inom en 
snar framtid och dessa förändringar kan komma att ge bankerna stora 
konkurrensfördelar om de agerar i rätt tid och på rätt sätt. Eftersom bankerna 
idag använder schablonmetoden så har de inga beräkningar på denna typ av 
risk vilket medför att de får färdiga schablonsiffror från finansinspektionen 
vid beräkningen av denna risk. Den bank som däremot blir först med att få 
sina beräkningssystem godkända för att använda sig av AMA metoden, 
kommer att kunna värdera varje kredits direkta påverkan på bankens 
operativa risk mer individuellt än vad de kunde med schablonmetoden. Ännu 
har ingen bank blivit godkänd av finansinspektionen att börja använda sig av 
avancerade metoden för beräkning av den operativa risken.  
 
På dagens bankmarknad är det en hård konkurrens som vi nämnt tidigare och 
det medför att priserna är pressade till det yttersta. Bankerna jobbar hårt med 
att hela tiden försöka komma före de andra konkurrenterna med ett lägre pris 
eller på annat sätt få nya kunder eller plocka kunder från konkurrenterna. 
Basel II-systemet kan komma att göra konkurrensen på marknaden ännu 
hårdare till att börja med, även om ett utav målen med Basel II var att ge 
bankerna större möjligheter att själva öka sina konkurrensfördelar. I början 
kommer Basel II att minska skillnaderna mellan bankerna genom att ingen 
av bankerna fått sina interna beräkningsmodeller godkända att använda vid 
AMA metoden. Detta innebär att alla banker idag och även ett tag framåt i 
tiden kommer använda schablonmetoden för att beräkna den operativa risk 
som en kredit medför åt banken. Resultatet av detta blir att alla bankerna 
kommer få fram samma förändring i kapitaltäckningssiffrorna för den 
operativa risken som en kredit skulle innebära för dem. Denna nya situation 
medför att de måste vara konkurrenskraftiga på något annat område för att 
kunna vinna kunden till sig. Att alla får samma siffror på den potentiella 
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förändringen för bankens operativa riskbedömning som ett lån innebär bör 
även rimligen medföra en försvagad konkurrensfördel på de andra 
riskområdena. Detta då den operativa risken kommer att innebära en 
minskad vikt på de två övriga riskerna i den totala beräkningen av 
kapitaltäckningskravet.    
   

5.3 Marknadsrisken 
Vad det gäller beräkningen av marknadsrisken så innebär det nya systemet 
inga förändringar gentemot det gamla. Detta skulle också kunna ses som ett 
problem i helheten. Då båda bankerna är eniga om att marginalerna på 
beräkningen av marknadsrisken är så minimala att alla bankerna mer eller 
mindre har exakt samma siffror i beräkningen. Det innebär med andra ord att 
bankerna arbetat med denna typ av risk under en lång period så de har 
lyckats arbeta fram bra metoder för att beräkna risken vilket medför att det 
inte längre finns några marginaler. Att bankerna jobbat så pass länge med ett 
och samma system för att beräkna en typ av risk har också medfört att alla 
bankerna blivit jämlika i skickligheten och för att då fortfarande vara 
konkurrenskraftiga så har de fått börja skära ner på sina inkomstmarginaler 
för denna typ av risk för att fortfarande kunna dra kunder. Samtidigt är det 
denna variabel i kapitaltäckningsberäkningen som är den minsta och har på 
grund av det numera en allt mindre betydelse för bankerna då den operativa 
riskberäkningen kommit in som en ny variabel. 

5.4 Kundens kreditbetyg 
Både Danske Bank och Swedbank använder sig av kreditbetyg för att 
rangordna sina kunder. Verheugen, G (2005) tog upp att kreditbetyg som 
tilldelas företag kan liknas med en förenklad profil av företaget. I profilen 
finns kvalitets- och kvantitetsrelaterad information som rör företaget, i 
profilen finns även hur information om hur företaget skött sina tidigare 
krediter och återbetalningar. Reinhold Jonsson på Swedbank tycker systemet 
med kreditbetyg ett bra system som hjälper handläggaren av krediterna vid 
värderingen och att förklara de bakomliggande faktorerna för kreditpriset. 
Jonsson anser dock att systemet kan utvecklas mer och att även betyget för 
branschen, där kunden är aktiv, skall ingå. Ifall branschbetyget införlivades i 
systemet får banken en klarare bild av hur deras kunder ligger i förhållande 
till sina konkurrenter. För att skapa ett branschbetyg krävs dock omfattande 
insamling av kreditbetyg från företag i samma bransch vilket små banker 
kommer få problem med. En lösning på detta problem skulle kunna vara ett 
anonymt rangordningssystem där banker bidrar med sina kunders 
kreditbetyg anonymt. Denna lösning fungerar säkert bra för branscher med 
små och medelstora företag, eftersom mängden företag gör det svårare att få 
reda på vilket företag det rör sig om i de anonyma rangordningssystemen. 
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Systemet har inte till uppgift att öka konkurrensen utan istället hjälpa banker 
med kunder i branscher där banken inte är aktiv. 
  
Informationen bankerna samlar in till underlag för kreditbetyget skall vara så 
objektiv som möjligt. Jonsson menar dock att det är svårt för bankerna att 
vara helt objektiva, den subjektiva vinkeln på informationen infinner sig 
alltid på något sätt. Verheugen (2005) skrev att bankerna bör ta hänsyn till 
vem eller vilka som lämnar informationen om kunden till banken. 
Huvuddelen av den information som insamlas hämtas är ifrån 
årsredovisningar eller andra finansiella rapporter, dessa måste vara 
granskade av en revisor innan de får släppas. Dessa rapporter skall ge 
företagens intressenter en objektiv bild av hur företagets finansiella situation 
ser ut. Använder sig bankerna av dessa rapporter som grund för 
rangordningen borde informationen kunna ses som objektiv, samma sak 
gäller ifall informationen är insamlad från revisorer. Bankerna hämtar även 
information från företagets ledning eller andra intressenter, denna 
information kan inte ses som objektiv. Informationen kan dock vara viktig 
för banken och ses som ett bra komplement till de finansiella rapporterna då 
de kan ge en god bild av företagens visioner.  

5.5 Prissättning 
Vid prissättning av en kreditförfrågan från en kund använder sig bankerna av 
kreditprocessen som Verheugen (2005) skriver om, där banken måste täcka 
sina kostnader i priset för krediten. Banken skall även ta ut en avgift som 
skall täcka den risk som finns att det kreditsökande företaget fallisserar (inte 
kan återbetala sin kredit). Hos bankerna sker detta i ”beräkningssnurran”, 
handläggare skriver in nyckeltal och systemet räknar sedan själv ut hur 
banken ställer sig till krediten. Det finns dock en sak som Verheugen (2005) 
inte nämner som bankerna till störst del använder sig av vid prissättningen, 
detta är konkurrensen som finns på marknaden. När Basel II infördes den 1 
februari 2007 var konkurrensen på kreditmarknaden hård, och det system 
som Basel II förespråkade kunde inte användas fullt ut på grund av inga 
banker blivit godkända att använda de avancerade modellerna. Marknaden 
befinner sig i en högkonjunktur vilket medför att nyckeltal ser starkare ut, 
eftersom bankerna oftast bara ser tre år tillbaka i tiden i de finansiella 
rapporterna finns inte nyckeltal från lågkonjunkturer längre med. Tillväxt 
bland företag under högkonjunktur är även vanligt, detta gör det mer 
attraktivt att söka nya krediter.  
 
När kreditmarknaden befinner sig i en högkonjunktur, bortser bankerna från 
kreditbetyget vid prissättningen av krediten, till förmån för den subjektiva 
åsikten från handläggaren. Detta beror enligt Jonsson på viljan att behålla 
sina kunder, vilket gör att bankerna sänker sina marginaler på krediterna. 
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När marginalerna krymper för att banken skall kunna behålla sina kunder, 
kommer även förtroendet för kreditbetyget att påverkas. Kunder kommer att 
argumentera mer för att få billigare krediter än vad deras rangordning anger, 
för annars byter de bank.  Det är genomgående i Basel II att inte nämna hur 
konkurrensen kommer att påverka kreditbetyget eller priset, inte heller 
nämns det hur konjunktursvängningarna påverkar företagens kreditbetyg. 
Både Malmberg på Swedbank och Jönsson på Danske Bank har tankar om 
hur LGD skall anpassas efter konjunkturen, deras åsikter går dock isär. 
Jönsson vill använda marknadsvärderingen som utgångspunkt medan 
Malmberg förespråkar en genomsnittsvärdering som används både i hög och 
låg konjunktur. LGD tillsammans med PD ligger till grund för priset på 
krediten, kreditpriset ändras dock beroende på hur hård konkurrensen är på 
marknaden. Enligt Jonsson spelar det ingen större roll vilken metod som 
används då konkurrensen ändå kommer att styra krediterna mot samma 
slutpris. Skulle inte konkurrens förkomma på marknaden hade valet av 
vilken metod för att beräkna LGD varit viktigare.  
 
Prissättningen av krediterna grundar sig i kreditbetyget och 
konjunktursvävningarna när marknaden utsetts för normal konkurrens. 
Under de senare åren har dock klimatet på kreditmarknaden blivit hårdare 
och för att möta konkurrensen måste bankerna börja frångå de 
prissättningsmönster som Basel II ger. Bankerna måste istället förlita sig på 
sina egna subjektiva beräkningar och marginalkrav vid kreditgivning till små 
och medel stora företag. 
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6 Slutsats 
et avslutande kapitlet i denna uppsats kommer att ta upp de slutsatser 

som vi kommit fram till under arbetet. Eftersom vi valt en beskrivande 

ansats så finns det inga konkreta lösningar utan snarare tankar kring hur 

framtiden kommer se ut. Kapitlet avslutas med våra reflektioner och även 

förslag på vidare studier inom ämnet 

 
Den fråga vi valde att använda som grund för denna uppsats och varit 
bakomliggande genom hela arbetet var: 
 

”Hur kommer förändringen av bankens kapitaltäckningskrav att 

reformera viljan att lämna krediter till små och medelstora företag?” 

 

Som situationen är just nu på bankmarknaden så kommer inte bankernas 
vilja att lämna ut krediter förändras speciellt mycket. Eftersom ingen riktigt 
vet ännu hur den nya riskvariabeln, den operativa, kommer att förändra 
beräkningen för kapitaltäckningsgraden. Bankerna väntar fortfarande på mer 
exakta riktlinjer från finansinspektionen för att veta vad som krävs. Detta gör 
att de idag arbetar utifrån det nya systemet, men att inget direkt förändrats. 
Det som däremot ser ut att förändras är konkurrensfördelningen på 
marknaden. Den bank som först får godkännande av finansinspektionen att 
använda sig av AMA-metoden vid beräkningen av operativa risken kommer 
att kunna dra stor nytta av detta då de får ett nytt område där de kan 
konkurrera. 
 
Vad det gäller konjunkturförändringarna och hur de kommer att förändras 
med det nya systemet så är det svårt att avgöra än. Eftersom bankmarknaden 
är på toppen av en högkonjunktur just nu och systemet inte upplevt någon 
lågkonjunktur än så kan vi bara gissa hur systemet kommer att förändra en 
sådan situation. Vi håller ändå med om vad Jönsson på Danske Bank ansåg i 
denna fråga och det är att det finns en överhängande risk om att systemet 
kommer att förlänga cyklerna, och att bankerna är en stor orsak till detta. 
Detta gäller så länge konkurrenssituationen är som den är på 
bankmarknaden. I dagens läge så lämnar bankerna krediter till mer eller 
mindre allt för att inte tappa kunder, medan bankernas marginaler på 
krediterna är närmast obefintliga. Om denna situation fortsätter kommer 
högkonjunkturen att hålla i sig, vilket innebär en ökad risk att bankerna ger 
ut för mycket krediter. När sedan konjunktursvängningen sker kommer fallet 
att vara betydligt högre, detta är den stora risken som finns i och med Basel 
II-systemet. 
 

D 
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Bankerna arbetar aktivt med kreditbetyg för att rangordna sina kunder, 
systemet gör det lättare för bankerna att avgöra ifall och till vilket pris en 
kredit säljs. Själva beräkningen av kreditbetyget är det ända som förändrats 
gentemot mot hur bankerna tidigare arbetade med rangordningen. Arbetet 
med utveckling av kreditbetyget kommer att fortsätta, närmst är det 
branschbetyg och subjektiv information som efterfrågas för att förbättra 
översikten.  Även om den hårda konkurrens som för närvarande råder på 
kreditmarknaden, är kreditbetyget ett bra sätt för bankerna att värdera 
företags kreditvärdighet. Bankerna kan sedan själva utifrån 
kreditberäkningen bestämma hur mycket banken kan minska sin marginal 
för att hålla kvar sina kunder.  

6.1 Egna reflektioner 
Under arbetet med denna uppsats så har vi fått en bra insikt i hur bankerna 
arbetar med sin kapitaltäckningsgrad, hur de beräknar kreditrisker och hur de 
rangordnar kreditansökningar. Det finns en hel del information om ämnet 
trots att det är relativt nytt. Vi har även konstaterat att det är ett komplicerat 
system med många områden som är oklara även för dem som arbetat med 
det dagligen under ett antal års tid. Vi hoppas ändå att denna uppsats skall ge 
en något tydligare bild av vad systemets första pelare innebär för bankerna 
och dess vardagliga arbete. 
 
Nu när vi börjar närma oss slutet på uppsatsen så kan vi konstatera att vi fått 
ut det vi hoppats på att få ut när vi började. Intervjuerna gav de svar vi 
hoppats på. Vi tycker att de personer vi fått intervjua på Swedbank och 
Danske Bank gav oss all den hjälp vi behövde och hade bra svar på de frågor 
vi ställde. Vissa utav frågorna var något känsliga och det är vi medvetna om, 
men våra kontaktpersoner gav oss den information de kunde ge oss, vilket 
har varit till mycket hjälp. Att bankerna och våra kontaktpersoner varit så 
hjälpsamma ser vi som att de litat på oss vilket också ger oss goda skäl att 
anse att vad de sagt till oss i intervjuerna är helt sanningsenligt och på så sätt 
av god validitet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Basel II-systemet är ett väldigt komplicerat ämne och det finns mycket som 
går att inspektera på en djupare nivå. Vi har ju i denna uppsats endast tagit 
upp pelare I i Basel II, det finns alltså ytterliggare två pelare som är nya och 
har på grund av det inte genomgått några undersökningar på kandidat eller 
magister nivå. Vidare så kan det vara intressant att göra en liknande 
undersökning som vi gjort om något år då bankerna förhoppningsvis fått 
godkänt att använda sig av AMA-metoden och på så sätt se om våra 
antaganden besannats.  
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8 Bilaga 

8.1 Bilaga 1: underlag iför intervju 

 
Allmänt om hur Basel II påverkar Swedbank 

• Hur länge har Swedbank arbetat med Basel II? 
• När beräknar ni ha infört Basel II fullt ut i företaget?  
• Hur ställer sig Swedbank till införandet av Basel II:s nya 

värderingssystem? 
• Hur har Swedbank ökat personalens kompetens om Basel II? Ex. har 

ni använt er av utbildningar eller liknande? 
• Basel II är ett internationellt anpassat värderingssystem, hur väl 

stämmer det överens med de svenska förhållandena? 
• Basel II har ett komplext regelsystem, kommer detta att hämma 

användandet av den avancerade värderingen vid värdering av små 
och medelstora företag? 

• Basel I fick kritik eftersom de gick att kringgå reglerna i 
värderingssystemet, tror ni att det finns liknande luckor i Basel II? 

• Syftet med Basel II är att stabilisera det finansiella systemet, dock 
höjs röster för att Basel II kan ha motverkande effekt, där det nya 
värderingssystemet försvårar kreditgivning under en lågkonjunktur. 
Vad har ni för åsikter om detta.  

 
Kapitalkrav 

• Hur gör ni era ratingmodeller, är de baserade på experters 
bedömningar eller använder ni er av statistiska data. 

• Vilken tidshorisont har ni på era ratningar för fastighetsbolag? 
• Hur kommer nu att beräkna företagets operativa risk? 
• Hur beräknar ni hela ert kapitalbehov, sker detta i ett automatiskt 

datasystem eller kommer det att finnas handläggare som har det som 
arbetsuppgift? 

 
Kostnader och konsekvenser i samband med Basel II 

• Kommer kostnaderna för att hålla eget kapital att minska i och med 
Basel II? 

• Hur stor kapitalreducering kommer Basel II att innebära för banken? 
• Kommer Basel II på något sätt göra det dyrare för små och 

medelstora företag att få kredit på Swedbank? 
• Vem kommer att tjäna mest pengar på Basel II, kunderna, staten, 

bankerna? 
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