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Abstract 
 
During the 2000's introduced new capital adequacy rules (Basel II) for the Swedish banks 
to provide stability, better risk management and fair competition on the international 
market. Capital is important to protect savers' capital. The ratio of the bank capital varies 
depending on the risks to the bank at any given time. In troubled times and with increased 
risks, banks must hold more capital in the bank and can not lend it out. During the long 
high-and recession the rules is feared to reinforce cycles because the risks are measured 
by the probability of future economic prospects. The result is high or prolonged 
recession, which is negative. Banks have an important social function for the lending of 
capital to firms and households. The capital is used to make new investments that 
generate future profits. Developments in the financial sector have moved forward and 
many innovations has made that the company can get funds through many channels. 
Small-and mid-sized companies do not have opportunities in the same way to access 
different funding options. The introduction of Basel II may contribute to small-and 
medium-sized companies are less attractive to lend to. Opinions on the benefits of using 
the Basel II differ. The benefits mean that the old framework is changed. Basel I is much 
criticized for being too rigid and insensitive to changing risks. Basel II is a more 
sophisticated regulatory framework and improves banks' internal and ongoing work on 
risk. The downside is that it is dynamic. When risks change altered the conditions for 
banks to lend capital. The purpose of the paper is to describe what managers in the 
banking system like Basel II. Our aim is also to establish the relationship between Basel 
II and corporate financing. Demarcation: The essay delineating on how Swedish banks 
manage Basel II and the impact of Basel II. The essay separates itself at the company 
funding and the connection with Basel II. Method: The essay approach is based on a 
qualitative approach with depth interviews as the selected technology. The paper achieves 
a higher degree of understanding and the reader can draw their own unique conclusions 
of the research. Results: bank officials believe that the benefits of Basel II outweigh the 
disadvantages. The largest positive impact is higher risk awareness among banks and the 
negative high implementation costs in the introduction. Corporate Financing; companies 
may have problems in the coming recession with funding but it does not depend much on 
Basel II. 
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Sammanfattning 
 
Under 2000-talet infördes nya kapitaltäckningsregler (Basel II) för svenska banker för att 
skapa stabilitet, bättre riskhantering och rättvisare konkurrens på den internationella 
markanden. Kapitaltäckning är viktigt för att skydda spararnas kapital. Kvoten som 
banken täcker skiftar beroende på vilka risker som hotar banken vid ett givet tillfälle. Vid 
oroliga tider och med ökade risker måste bankerna hålla inne mer kapital i banken och 
kan inte låna ut det. Under långa hög- och lågkonjunkturer befaras reglerna förstärka 
cyklerna eftersom riskerna mäts med sannolikheter om framtida ekonomiska utsikter. 
Följden blir att hög- eller lågkonjunkturen förlängs, vilket är negativt. Bankerna fyller en 
viktig samhällsfunktion för utlåning av kapital till företag och hushåll. Kapitalet används 
för att göra nya investeringar som genererar framtida vinster. Utvecklingen i den 
finansiella sektorn har gått framåt och många innovationer har gjort att företag kan få 
kapital genom många vägar. Små- och mellanstora företag har inte möjligheter på samma 
sätt att få tillgång till olika finansieringsalternativ. Ett införande av Basel II kan bidra 
med att små- och medelstora företag blir mindre attraktiva att låna ut till.  
 
Åsikterna om fördelarna med att använda Basel II går isär. Fördelarna innebär att det 
gamla regelverket (Basel I) byts ut mot Basel II. Basel I är mycket kritiserat för att vara 
för stelbent och okänsligt för skiftande risker. Basel II är ett mer sofistikerat regelverk 
och förbättrar bankernas interna och fortlöpande arbete med risk. Nackdelarna har att 
göra med att det är dynamiskt. När riskerna förändras ändras förutsättningar för bankerna 
att låna ut kapital.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad ansvariga inom banksystemet tycker om Basel 
II. Vårt syfte utgår också från att fastställa sambandet mellan Basel II och 
företagsfinansiering. Avgränsning: Uppsatsen avgränsar sig på hur svenska banker 
hanterar Basel II och konsekvenserna av Basel II. Uppsatsen avgränsar sig även på 
företagsfinansiering och sambandet med Basel II. 
 
Metod: Uppsatsens ansats utgår från en kvalitativ metod med djupintervjuer som vald 
teknik. Genom det uppnår uppsatsen en högre grad av förståelse samtidigt som läsaren 
kan dra egna unika slutsatser av forskningen. Resultat: Banktjänstemännen anser att 
fördelarna med Basel II överväger nackdelarna. De största positiva konsekvenserna är 
högre riskmedvetenhet bland bankerna och de negativa höga implementeringskostnader 
vid introduktionen. Företagsfinansieringen; företagen kan få problem under en finanskris 
och lågkonjunktur med finansiering men det beror inte mycket på Basel II. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet introducerar läsaren för vårt forskningsproblem och syfte med uppsatsen. Vår 
intention är att skriva på en nivå så att läsaren som har ekonomisk bakgrund förstår 
begrepp och termer i uppsatsen.  

 
 

1.1 Bakgrund 
 
Genom massmedia har finanskrisen varit närmast ett konstant tema genomlöpande över 
en ansenlig tid. Finanskriser leder till en situation med djupa effekter på ekonomi, 
samhällsdebatt och agerande från regeringar och centralbanker. En åtgärd som är populär 
är kraftigare och mer regleringar för banker och andra finansiella intermediärer 
(Ekonomifakta; Bränfledt 2008). Frankrikes president Nicolas Sarkozy höll på att lämna 
G20 mötet i Mars 2009 om inte reglerna för den finansiella marknaden var högt på 
dagordningen (Binham, Caroline 2009).  
 
En typ av reglering som redan har funnits ett tag är Bank for International Settlement 
(BIS)-organisationens Basel ackord. Det här ackordet har sedan 1988 reglerat banker till 
att hålla en viss kapitaltäckning, Kapitaltäckningen för bankerna bör minst uppgå till 8 % 
av de riskvägda tillgångarna (BIS 2006). Det första regelverket Basel I fick utstå mycket 
kritik i anslutning till 90-talskrisen bl.a. i Sverige eftersom bankerna kunde kringgå 
reglerna och ta på sig större risk. Det var därför organisationen började fundera på ett nytt 
regelverk. I juli 2006 presenterades Basel II efter sju års förhandlingar (Billing 2009). 
Billing (2009) fortsätter; trots höga kapitalnivåer i banksystemet har världen sett många 
banker gå omkull, särskilt i USA och Europa. Ingen svensk bank har fått riktigt stora 
problem, men Swedbank (och nyligen SEB och Nordea) har tvingats till nyemissioner.  
 
Det finns en allmän debatt om Basel II och diverse parter lyfter fram olika sorters kritik 
mot regelverket. Som exempel påpekas det att Basel II tillförde fler riskvikter och högre 
kapitalkrav under lågkonjunkturer, Lån till småföretag kommer bli begränsat eftersom de 
medför högre risker och har begränsat med kapital. Småföretag och medelstora företag är 
fundamentalt viktiga för hela ekonomin (Lind 2005). 
 
Andra argument är inne på att de viktigaste punkterna inom de nya reglerna är att 
institutionerna kan göra sina egna uträkningar och få fram sitt individuella 
egetkapitalbehov (swedbank.se 2009). Den främsta anledningen till att bankerna måste 
hålla på sitt kapital istället för att låna ut det, är för att skydda insättarnas kapital 
(Robinson 2004). Reglerna ska uppfylla uppställda krav om kapitaltäckning som 
korrelerar bättre med riskerna. Tänket ska bidra med att stabilisera upp systemet inom 
den finansiella sektorn. Faktorer som bidrog till att regelverket utvecklades är att det ska 
premiera goda hanteringsformer och förhållandet mellan tillsynsmyndigheter och 
bankerna blir bättre (Affärsvärlden 2008).  
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Efter de nya Basel II-reglerna har banker en egetkapitalrisk att vårda noggrant. 
Egetkapitalgränserna underblåser kreditåtstramningen i och med att ingen vill ta på sig 
risk vid det här skedet (Magnusson, Jens 081215). En kapitaltäckningsgräns kan lägga en 
börda på företagen när skift i bankernas kostnadsläge inträffar och därmed priset på lån 
ökar (Robinson, Bill 2004). Organisationen Företagarna (2006) anser att 
kapitaltäckningsreglerna inte får stå i vägen för småföretag att få tillgång till krediter 
speciellt eftersom banker utgör en viktig finansieringskälla för dem. Det är också oklart 
om vilka branscher som kan bli mer utsatta och om det slår extra mot vissa regioner 
(Företagarna 2006).  
 

1.2 Problemformulering 
 
Enligt lagen i många länder är bankerna skyldiga att hålla en viss mängd eget kapital. 
Utvecklingen har fört fram ett nytt regelverk från det tidigare Basel I. Basel I anses inte 
vara tillräckligt utrustat för finansmarknaden (Lind 2005). 
 
Det som talar för ett regelverk med kapitalgränser är däremot att det fungerar som 
stötdämpare när kreditförluster uppkommer. Regelverk behövs för den här typen av 
frågor. Frågan är bara hur det ska användas. Det går att diskutera om gränserna har varit 
mindre än vad dem borde ha varit, med tanke på hur många banker som har dykt under 
rådande gränsnivåer. Det behöver bli enklare för banker och kunder att förstå om en bank 
är i problem (Billing 2009). 
 
I en situation med fler kreditförluster krymper bankernas förmåga att förse kapital. När 
det blir ökad turbulens i den finansiella sektorn ökar kraven på företagen och deras 
planering av sina kommersiella och finansiella åtaganden. Bekymret är att företagen 
kanske minimerar problemet och placerar uppgifterna till sin finansiella avdelning att 
lösa. Problemen kan då visa sig bli förminskade när ledningen inte inser skadan på deras 
kommersiella sida (Oxelheim 1987 s. 17). Företag vänder sig inte enbart till banker 
längre som hjälpande hand utan söker också partners utanför banksfären när det gäller 
upptagande av kapital (Bennet 2003 s. 39). Undersökningar har visat att företag, av viss 
storlek i USA, har vänt sig till en ”icke-bank” allt mer från 80-talet och framåt. En vanlig 
form är att företag lånar av varandra (Wendel. 1997). 
 
Om sambandet mellan företagens nya investeringar och bankernas förmåga att låna ut 
kapital påverkas, bör bankrepresentanter kunna styrka detta efter en tid i kapitalknapphet. 
För stora företag verkar det som att det är lättare att få kapital även under svåra 
ekonomiska förhållanden. Småföretag däremot är mer beroende av bankernas kapital, och 
även för börsnoterade bolag som inte får nya pengar från sina ägare kan ha det tuffare att 
få finansiering, eftersom bankerna måste hålla på sitt kapital. Om det är så att bankerna 
upplever att Basel II begränsar till utlåning till företag kan det kopplas ihop med vissa 
teorier om procyklikalitet t.ex.  
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1.2.1 Problemfråga 
 
Vad anser bankerna om de nya kapitaltäckningsreglerna och hur påverkar de nya 
kapitaltäckningsreglerna företagsfinansieringen i tider av finansoro? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad företrädare inom bank och finans anser om 
kapitaltäckningsreglerna och samtidigt beskriva hur dem nämnda reglerna påverkar 
företagens finansiering i en tid av kapitalknapphet. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer att avgränsa oss till de banker som är etablerade i Sverige. Uppsatsen 
avgränsas på hur Basel II påverkar bankerna, vilka konsekvenser det skapar och hur 
regelverket påverkar företagsfinansiering. Uppsatsen går inte in detaljerat på själva 
regelverket utan har valt områden i regelverket som behövs för att besvara vår 
problemfråga. Intervjuerna kommer endast att rikta sig mot bankerna. Företagen lämnas 
utanför forskningen.  
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2 Metod 
 

Det här metodkapitlet går igenom hur det vetenskapliga avtrycket kommer uppnås. 
Dispositionen i kapitlet går från abstrakta vetenskapsteoretiska funderingar till konkreta 
förklaringar på den operativa processen.  

 
 

2.1 Vetenskapsteori 
 
När forskning bedrivs är det övergripande för att åstadkomma ny kunskap. Forskaren vill 
att kunskapen ska säga något om verkligheten vi lever i. Forskningen berörs av vad den 
håller för att vara verklighet. Verkligheten för en människa kan vara det materialistiska, 
med fasta regler och sanningar. Verkligheten kan för andra vara perceptioner av den, med 
information som når vårt medvetande som består av en bråkdel av den totala mängden. 
Avvägningen som undermedvetet speglar forskarens utgångspunkter kallas ontologi.  
Sammanflätat med ontologin är den mer forskningsinriktade synen på kunskap, och hur 
den bör produceras (Wallén 1996 s. 12). Läran kallas epistemologi och ger direkt avtryck 
på hur exempelvis analys och problemformulering attackeras. Epistemologi går in på hur 
mycket kunskapen är resultatet av samverkan (idealism) eller hur mycket kunskapen bör 
vara objektivt (realism) utformad. Det finns alltså två skolor som härstammar ifrån 
kunskapslärorna positivism och hermeneutik (Alvesson & Sköldberg 2008 ss. 305-306; 
Wallén 1996 s. 12; May 2001 ss. 22 och 24).  
 
Hermeneutik betyder tolkningslära och spinner vidare på hur en kunskapsprocess kan 
utformas. Hermeneutik ändrar på de tidigare meningarna om att den naturvetenskapliga 
kunskapsmodellen passar i alla sammanhang och i alla kunskapsformer. En tradition 
finns inom samhällsvetenskapen att använda sig av forskningsmetoder som observationer 
och fokuserade intervjuer. I de här fälten är det viktigare med förståelse än objektiva 
bevis (May 2001 s. 26). 
 
Jacobsen (2003 ss. 29-42) sammanfattar områdena likartat som ovan, men lite utförligare 
som en praktisk guide till hur forskning kan vara sammansatt och hjälper läsaren att 
fundera en del över det vidare perspektivet på problemet och resultatet. 
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 Positivism Hermeneutik 
Ontologi Lagmässigheter Det finns inga generella 

lagar 
Kunskapsteori Det generella Det unika och säregna 
 Objektiv verklighet som 

kan studeras med 
objektiva metoder och 
mått 

Verkligheten är 
konstruerad av 
människor och måste 
studeras genom att man 
undersöker hur 
människor uppfattar 
verkligheten 

 Kunskap är kumulativ Kunskap är lokal och 
unik 

Metod Deduktiv Induktiv 
Individualistisk Holistisk 
Distans Närhet 
Neutral och objektiv Styrd av undersökarens 

värderingar och intressen 

 

Siffror Ord 
 
Tabell 2:1 direkt kopierad från Jacobsen (2003 s. 38) 
 
Situationen utifrån vår problemfråga passar in för den lösare hållningen till ontologin och 
kunskapsteorin och metod. Verklighetsuppfattningen bygger på socialt konstruerade 
strukturer med en skiftande natur beroende på vem som tolkar läget. Vi träffar därmed 
rätt i den högra kolumnen i tabellen (2:1). Vi använder det hermeneutiska synsättet och 
baserar det på att vi tycker att ämnet lämpar sig bäst att tolkas utifrån en social 
verklighetsuppfattning. Det är viktigt att vi klarlägger vårt syfte och hur vår metod är 
uppbyggd för att ge relevans till uppsatsen.  
 
Kunskapen som produceras här måste ställas och resoneras med förnuftet och inte så 
mycket till logik. Bakgrunden och problemformuleringen vittnar om att området runt 
Basel II och förhållandet till djupa finanskriser är mycket litet och det betyder att vi 
måste vara beredda på att tolka detta förhållande, dels från teorin och dels från empirin. 
Forskningen utgår från empirin och hur de personerna uppfattar verkligheten som stäms 
av med tidigare teori. Stilen förenar sig med den hermeneutiska skolan där tolkningar 
används för slutsatserna. 
 

2.2 Metodansats 
 
Metodansatsen är starkt kopplad till hur analysen och resultatet utformas med tanke på 
den ställda problemformuleringen. Antingen går analysen utifrån en strikt generell metod 
eller så är metoden mer flexibel och djupare.  
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2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
 
Arbetssätten vid kvalitativ och kvantitativ metod skiljer sig åt på många punkter. När 
valet är gjort så blir analysen starkt påverkad. Kvalitativ metod utgår från texter och med 
det menas att situationer bedöms individuellt och försöker beskriva förhållanden för att 
de inte förstås och dra förnyade lärdomar av om de inte analyseras genom texttolkning. 
En kvalitativ metod hjälper till att kunna få djupare och mer koncentrerad kunskap om 
valda problem. Kvantitativ forskning ger övergripande dragen och säger något om det 
allmänna eftersom ett representativt mängdurval har valts ut. Ur ett bra statistiskt urval är 
det tacksamt att dra övergripande slutsatser med. När forskaren har arbetat kvantitativt 
ska den möjliggöra förutsägelser på problemen (Andersen, Ib 1998 s. 31; Johannessen & 
Tufte 2003 ss. 20-21; Jacobsen 2003 ss. 57-58).  
 
Det är absolut inte omöjligt att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Johannesson 
och Tufte (2003) försöker påvisa att motståndet från bägge sidor att erkänna den andra 
tekniken har gått för långt. Var metodansats har sin speciella funktion och är användbar. 
Metoden är medlet för att uppnå vetenskaplighet på bästa sätt. Att kombinera kvantitativ 
och kvalitativ medverkar till att belysa någonting ur flera perspektiv, vilket kan underlätta 
för tolkningen av resultaten. Bryman hävdar (2006 ss. 33-35) att skillnaden trots allt blir 
mer och mer tydlig och viktig. Han menar att skillnaderna går djupare än det faktum att 
kvantitativa forskare mäter på ett annat sätt kontra kvalitativa forskare (som kanske inte 
ens mäter något i ordets bemärkelse). Det är just i dem kunskapsteoretiska bitarna det 
skiljer sig. Kvantitativ metod hänger ihop med positivism och deduktion. Kvalitativ 
metod fixeras ihop med hermeneutik och induktion.  
 
Vi väljer att arbeta utifrån en kvalitativ metod. Orsaken till det är att analysera åsikterna 
om Basel II kommer att kräva en djupgående och flexibel datamängd. Det är många 
variabler som kan påverka åsikterna om Basel II och hur det kan ha förändrats efter 
lågkonjunkturen eller finanskriser. Vi väljer den här vägen för att det är svårt att relatera 
till teorier i den mindre skalan som säger något om relationen mellan Basel II och 
företagsfinansiering. Med den kvalitativa metoden ställer vi oss inte i vägen för nya 
lärdomar. Vi vill låta högt uppsatta personer inom banken med erfarenhet av området 
som vi forskar få plats och ge sin syn på Basel II och hur det fungerar med 
företagsfinansiering under en finansiell tillbakagång.  
 

2.2.2 Slutledningsteknik 
 
Förhållandet mellan teori och empiri kan hanteras på olika sätt för att leda fram till en 
företeelse som kan bidra till kunskapsökning. Vägar till slutledning är deduktion, 
induktion och abduktion (Jacobsen 2003 ss. 34-35). 
 
En forskare som använder en deduktiv hållning drar slutsatser runt befintliga teorier som 
används för att dra slutsatser om enskilda företeelser. En befintlig teori bestämmer vad 
som ska samlas in, hur informationen tolkas och hur resultatet står sig mot teorin (Patel & 
Davidson 1994 s. 21). Under forskningsprocessen, arbetandes med teorier och hypoteser, 
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uppstår viljan att bevisa styrkan i dessa. För ändamålet används en deduktiv hållning med 
motivet att jämföra generella antaganden med konkreta bevis. Den deduktiva ansatsen går 
därför ”från teori till empiri” (Johannessen & Tufte 2002 s. 35). Exempel på deduktion är 
att använda teorier om organisationers strukturer för att återkoppla till hur de fungerar i 
praktiken (Andersen 1998 s 29). 
 
En induktiv forskare börjar i empirin utifrån specifika händelser och försöker sluta sig 
kring en viss princip eller en generell lagbundenhet. Det är genom empirin 
vetenskapsmannen får slutledningar att dra generella kunskaper till sin nya teori. Efter 
upprepade studier kan resultaten leda till generella teorier och därav också unika teorier 
eftersom undersökningarna oftast har upptäcktens karaktär (Andersen 1998 s. 29). Risken 
med en induktiv ansats är att forskaren inte kan vara säker på hur omfattande teorin 
kommer att bli. Forskarens förkunskap och egna idéer kan också färga teorierna som 
produceras (Patel & Davidson 1994 s. 21). 
 
Abduktionen innebär att det enskilda fallet lägger upp ramarna för studiens syfte, likt 
induktionen. Det som skiljer abduktionen från induktionen är att ramarna som har 
arbetats fram, testas deduktivt genom nya iakttagelser och prövar om indicierna håller för 
en vedertagen teori (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 55).  
 
Till frågan om teoriers användande i uppsatsen så görs en avgränsning mellan teorier på 
mellannivå och ”stora” teorier där nivån är mer generell och abstrakt. Det finns liten nytta 
med de ”stora” abstrakta teorierna för hur forskaren ska styra sin insamling av empiriska 
data. För att arbeta deduktivt är det lämpligast att utgå ifrån teorier på mellannivå 
(Bryman 2006).  
 
Vår problemfråga som vi har, undersöks utifrån en abduktiv slutledningsmetod. Vi 
använder oss främst av empirin för att analysera vårt problem. I vår analys jämför vi 
empirin med teorin. Analysen, som utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt, försöker ta fasta 
på skillnader och likheter mellan teorin och empirin. Exempel på teori som vi använder 
oss av för att undersöka är begreppet procyklikalitet. 
 

2.3 Primär- och sekundärdata 
 

2.3.1 Primärdata 
 
Vid en kvalitativ metodansats kommer dataurvalet ofta vara mindre och istället gå in 
djupare i problemet. Exempelvis görs detta i en fallstudie eller djupintervjuer. 
Djupintervjuernas fördel är att de kan leda till nya teorier och hypoteser, speciellt när det 
handlar om samhällsvetenskap och studier av organisationer och institutioner (Andersen 
1998 s. 150).  
 
Vår valda datainsamling består av djupintervjuer. Våra motiv är att djupintervjuer ökar 
förståelsen för Basel II och hur det fungerar nu efter att det har införts. Primärdata 
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kommer också att bidra med förståelse för Basel II och förhållandet till den finansiella 
avmattningen i världskonjunkturen. Basel II som är relativt nytt, har implementerats 
under 2007 och 2008. Vi anser att formen är ett lämpligt sätt för att svara på vår 
problemfråga eftersom det är många förändringar som har skett. Vårt dataurval består av 
bankchefer som har ansvar över olika funktioner i banken och många har dessutom 
ansvar för bankens kontakter mot finansinspektionen. 
 

2.3.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata består av referenser, alltså data som har producerats av någon annan 
(Andersen 1998 s. 150). Vid användandet av andra källor är det viktigt att undersöka 
varifrån den kommer, om den är trovärdig och granska vilka metoder som har använts, 
när det handlar om påståenden och andras slutsatser.  
 
Våra referenser består av tryckta källor som litteratur, Internetkällor och vetenskapliga 
artiklar. När arbetet börjar är det naturligt att börja med att söka rätt på litteratur om Basel 
II. Den centrala källan utgörs av Finansinspektionens riskmätning och kapitalkrav, som 
utgör standarden i Sverige. Basel II behandlas i akademisk litteratur om Bank och Finans 
samt kompletterande information och forskning från vetenskapliga artiklar. 
Företagsfinans utgår från akademisk litteratur inom corporate finance och finance. 
Mycket svensk litteratur inom området föredras också för att reducera språkmissförstånd. 
En god struktur av sekundärdata krävs för att slutföra analysen. Våra sekundärdata tar 
exempelvis upp kritiken runt Basel II som är viktig att stämma av vid detta skede. Vi 
känner oss tryggare att ha med relevanta referenser för att bygga på förförståelsen om 
problemområdena. Den teoretiska referensramen indelas i två områden. Det ena området 
handlar om Basel II och det andra handlar om finans. Analysen underlättas då det är 
lättare att sätta in respondenternas information i ett sammanhang. Andra fördelar är att 
det ger bas för att inringa vad som är nytt och unikt med våra primärdata och hur väl vår 
metod fungerade.  
 

2.3.3 Urval 
 
Jacobsen (2003) avhandlar urvalsprocessen för kvalitativa metoder. Det går inte att få 
samma representativa urval av en kvalitativ metod. Forskaren väljer mellan att antingen 
fokusera på det generella och övergripande eller det unika och speciella. Urvalsprocessen 
leder över ett antal steg och det handlar om att göra urvalet med tanke på ekonomiska 
faktorer, undergrupper och kriterier. 
 
Våra intervjuer valdes ut utifrån att banker kontaktades på förhand både genom telefon 
och personliga besök. Dels har vi förintervjuat några av respondenterna. Personerna fick 
svara på frågor om sin position i banken, frågor om finanskrisen och om Basel II-
reglerna. När vi bestämde oss för att göra urvalet för den här uppsatsen kontaktades de 
personer som hade visat kunskaper om Basel II. Två stycken av respondenterna är 
förintervjuade och ställde upp på ännu en intervju. Det handlar om Jens Magnusson 
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(ekonomi/finanschef) på Swedbank Sjuhärad i Borås och Christina Ljung (bankdirektör) 
på Handelsbanken. Den andra gruppen söktes upp genom att vi ringde runt och 
presenterade oss och bad att få prata med någon kunnig inom området. När bankerna 
kontaktades beskrev vi vårt syfte och vi blev slussade till rätt person. När vi fått kontakt 
med våra respondenter gjordes en undersökning hur väl de kände till Basel II och om de 
kunde företagsutlåning. Om personerna motsvarade våra förväntningar bokades en 
intervju upp. Vi ville att intervjuerna skulle ske i Borås eller Göteborg så att de skulle 
kunna ske personligt. 
 

2.4 Intervjuer 
 
Vi kommer att inrikta oss på att göra individuella intervjuer. Det finns många sätt för att 
hantera intervjutekniken för att uppnå ett empiriskt syfte. Intervjuerna kan vara mer eller 
mindre strukturerade. Intervjuerna kan vara inspelade och genomförda på olika sätt och 
det har sina för- och nackdelar (Jacobsen 2002 ss. 160-163).  
 
Intervjuer kan antingen vara formella och strukturerade eller informella. Formella 
intervjuer utgår från standardiserade formulär och målet är ofta att de ska kunna 
analyseras kvantitativt. Om intervjuaren vill göra det mer informellt kan den utföra 
semistrukturerade (delvis informella) och ostrukturerade (vanligt samtal) intervjuer. Här 
minskar förmågan att styra intervjuernas innehåll. Det här kompenseras av att 
intervjuerna kan bli mer spontana och bidra till ny förståelse och kunskap som hade 
hamnat utanför i ett strukturerat format (Ibid 2002 ss. 160-163) 
 
Dokumenteringen av intervjun behöver också analyseras på förhand. Om respondenterna 
ser ett inspelningsmedia brukar det leda till försiktiga och formella svar. Det kan spela in 
om respondenterna vill vara anonyma här. Alternativt försöker intervjuarna dokumentera 
på förhand de svar som respondenten ger. Det kommer ofta ifråga om hur intervjuerna 
utförs. Det kan handla om personliga intervjuer, panelintervjuer, telefonintervjuer och 
mailintervjuer. Olika tekniker har sina för- och nackdelar. Exempelvis har personliga 
intervjuerna fördelen att intervjuaren har lättare att interagera tillsammans med 
respondenten. Samtalet brukar vara längre och respondenten har ofta reserverat en längre 
tid till intervjun. Telefonintervjuernas fördelar är att respondenter som finns längre bort 
går att nå kostnadseffektivt. Nackdelen med telefonintervjuer är att de är svåra att 
dokumentera ordentligt och det kan förekomma tekniskt strul (Ibid 2002 ss.161-162). 
 
Våra intervjuer utgår ifrån en semistrukturerad bas med frågor som syftar att vara öppna 
och ge utrymme för diskussioner. Intervjuerna är till antalet 5 stycken och riktade till 
personer som arbetar på bank och liknande finansiella institutioner. Intervjuerna är 
utförda på bankkontoren eller i personernas arbetsmiljö och är alltså personliga förutom 
en. Den sista intervjun med Ola Axelsson på Länsförsäkringar som tyvärr blev akut sjuk, 
valde att svara via mail istället. Det innebär att många är gjorda på plats i Borås och 
Göteborg. Området är omfattande och vi har ett antal intervjuer för att få fram bred och 
djup data för att dra slutsatser. Flera intervjuer är bra för att det skapar en 
inlärningsprocess vilket skapar en bättre diskussion i befintliga och senare intervjuer.  
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2.5 Giltighetsanspråk 
 

2.5.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är mest användbar på kvantitativ forskning. De gånger mätinstrument 
används behöver de kontrolleras för att inte innehålla slumpmässiga fel. Den utgår ifrån 
om samma resultat kan uppnås om samma frågor och metod skulle repeteras igen vid ett 
senare tillfälle. Det är viktigt för att hypoteser och teorier kan antas riktiga och inte bara 
periodiska eller utsatta för svaga metoder (Andersen, Ib 1998 s. 85). Ett känt exempel 
som kommer från statistiklitteraturen är det från presidentvalet på 30-talet mellan 
Franklin D. Roosevelt och Herbert Hoover. Herbert Hoover hade dagarna innan valet 
enligt opinionsundersökningar ledningen. På valdagen stod det dock klart att Roosevelt 
tagit en storseger. Anledningen till det stora felsteget i undersökningarna var att de hade 
gjorts genom rundringningar med telefon. Skevheten i metoden var att medborgare med 
telefon utgjorde ett samhällskikt som var till majoriteten republikaner och på så sätt 
skapades alltså en bias (Aczel & Sounderpandian 2006). 
 
I en metod som baserar sig på djupintervjuer är det tyvärr svårt att nå en fullt acceptabel 
reliabilitet. Det ser ofta ut så för att det är svårare att generalisera resultat från kvalitativ 
induktiv forskning än kvantitativ statistik. Det som finns att kontrollera är specifika 
intervjueffekter. Exempel på effekter kan vara intervjuarens närvaro eller vilken miljö 
intervjun äger rum (Jacobsen 2002 s. 190). 
 
Vår reliabilitet har blivit lidande för validiteten dels beroende på den valda metoden och 
dels vår hållning under intervjuerna. För en reliabel intervju bör intervjuaren hålla en 
objektiv profil. Intervjuer brukar särskiljas som antingen totalt engagemang (vän) kontra 
distanserad analys (opartisk vetenskapsman) (May 2001 s. 155). Båda polerna innebär 
för- och nackdelar. Vår ansats ligger positionerad åt totalt engagemang. Vi försöker i 
intervjuerna att framstå som intresserade av svaren och visar upp ett positivt kroppsspråk. 
Fördelen är att respondenterna förklarar, resonerar och analyserar frågorna på ett livligare 
sätt. Nackdelen är att svaren kan bli påverkade av hur vi reagerar eller vilken ton 
följdfrågor ställs med exempelvis.  
 

2.5.2 Validitet  
 
När arbetets resultat ger nya insikter och teorier kan de vara mer eller mindre 
banbrytande. Validiteten avgör hur läsaren kan förstå hela förloppet och samhörigheten 
mellan problem, metod och analys. Vid extern validitet frågar läsaren sig också om 
resultaten kan genrealiseras eller överföras på ett större perspektiv. Vem har nytta av 
resultaten och under vilka omständigheter går dem att applicera på, frågar man sig 
(Christensen 2001).  
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Validiteten kommer i det här arbetet fokusera på att hålla en röd tråd genom arbetet. Det 
innebär att hålla sig till metoden och redovisa resultatet hur det än gestaltar sig. Om 
resultaten senare skulle visa sig vara användbara i ett större perspektiv, är vi självklart 
nöjda med det. Om föregående mening ska uppfyllas beror det på om problemet och 
syftet har varit tillräckligt klart och hur väl vi lyckas arbeta med våra primärdata för att 
uppmuntra till en kreativ intervjuprocess. Intervjun med Göran Olander SEB var ett 
resultat av att personer på kontoret i Borås kontaktades och ställdes inför vårt syfte. När 
ingen på Borås kontoret kunde säga sig ha tillräcklig kunskap inom området fick vi 
rekommendationer på personer som skulle kunna hjälpa oss på bästa sätt.  
 

2.6 Forskningsdesign 
 
Från en optimal abstrakt nivå behöver alltid forskningen förklaras på ett praktiskt sätt. Vi 
har begränsningar på oss som utgörs av tid, resurser och förförståelse. Begränsningarna 
lägger ramar runt vad som kan göras för att det samtidigt ska bli relevant och tillförlitlig 
forskning. Inom metodlitteraturen kallas det att operationalisera forskningen. Ett exempel 
på operationalisering är vilka enkätfrågor som ska ställas vid en kvantitativ metod, för att 
kunna dra korrekta slutsatser om problemet. Inom kvalitativ metod är det relevant att 
analysera metoden och vägvalen. Forskningsdesignen är också viktig för den som vill 
ifrågasätta eller pröva metodens eller resultatens giltighet. Forskningsdesignen bör spegla 
vilka värderingar forskaren har gjort med hänsyn till objektivitet, originalitet, 
forskningsetik, relevans och tillförlitlighet (Denscombe 2004).  
 
Operationaliseringen av vår forskning har baserats på intervjuer med ledande befattningar 
på bankerna. Personerna fick i förväg frågeformulär för att förbereda sig och bedöma sin 
kunskap om området. Frågorna har varit öppna, exempelvis om syftet med Baselreglerna. 
Om frågorna hade varit slutna hade respondenten fått förklara sitt ställningstagande. Efter 
intervjuerna reserverade vi oss för att få möjlighet att ställa fler frågor längre fram. De 
här ska gå att besvaras per mail och syftar till att fördjupa eller förklara dels frågor 
djupare men också om nya upptäckter och intressant information, som uppkommer i 
senare intervjuer. Analysen görs utifrån att empirin jämförs med teorin i referensramen. 
Empirin diskuteras också utifrån relaterad forskning som finns publicerat på 
www.uppsatser.se eller vetenskapliga artiklar genom bibliotekets sökfunktion. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen behandlar alla avsnitt som är kopplade till problemet och 
syftet. Kapitlet innehåller teori om kapitaltäckningsreglerna och företagsfinansiering. 

 

3.1 Basel II 
 
Basel II är ett internationellt regelverk för banker som utvecklats under 2000-talet för att 
ersätta det tidigare ackordet (Basel I) vilket introducerades 1988. Basel II bedömdes 
behöva ersätta tidigare regelverk eftersom en stor reformering av riskberäkning för 
banker genomarbetats. Något som kan vittna om omfattningen på hur Basel II har 
förändrats är att det ursprungliga regelverket Basel I innehöll 26 sidor medan utkastet 
från 2001 till 500 sidor (Mishkin & Eakins 2009 s. 517).  
 
Arbetet med Basel II gjordes logiskt med anledning av att det första regelverket behövdes 
ses över. Målet har varit att stärka upp och förbättra för bättre riskmanagement i 
banksystemet (BIS reviderade ramverk om Basel II). Föregångaren Basel I gav viss 
framgångsrik stabilitet och uppnådde målen som det syftade på. Trots dess framgång kan 
det inte bortses ifrån att regelverket hade sina begränsningar. Systemet gjorde att banker 
tog på sig större risker och blev mer riskbenägna eftersom regelverket inte anvisade något 
om riskkänslighet. Eftersom alla riskvägda tillgångar behandlades för enhetligt vilket 
lockade att investera i riskutlåning eller tillgångar som inte ansågs vara fullt riskvägda. 
De här tillgångarna innehöll en annan typ av risk nämligen operativ risk som inte 
erkändes tidigare på samma sätt som kreditrisk och marknadsrisk (Garside & Bech 2003). 
Marknadsrisken var tidigare också ett kryphål men som fylldes igen 1996 då Basel I 
kompletterades. Men den största orsaken till är att bankerna behövde bedöma riskerna på 
ett nytt sätt genom modernare tekniker. Det gamla systemet bidrog ju till att bankerna 
kunde hålla samma nivåer trots att lånen var av skiftande kvalitet (Allen 2004) 
 
Implementeringen av det första regelverket Basel I har vid 2007 nått en nivå på över 100 
medlemsländer. Det nya regelverket introducerades 2004, men har varit under stark 
kritik. Implementeringen av Basel II har mestadels skett under början av 2008. Dock har 
implementeringen skjutits upp i USA på grund av oro för att kapitaltäckningsgränserna 
kommer minska där vid en implementering. Systemet borde vara i funktion vid 2009. 
Bara ett dussin amerikanska storbanker kommer att använda Basel II (Mishkin & Eakins 
2009 s. 517).  
 
Basel II vilar på tre pelare som syftar till att gemensamt förstärka bankers skydd mot 
riskerna. Pelarna är:  
 
(1) kapitalkrav,  
(2) riskbedömning och tillsyn och  
(3) informationskrav.  
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Pelare ett påvisar hur banken ska räkna fram det egna kapitalet och hur dess relation till 
de riskvägda tillgångarna bör vara. Den andra pelaren dikterar hur ledningen bör bygga 
upp system för att fortlöpande beräkna de mindre riskerna och väga in ett 
helhetsperspektiv i sin riskbedömning. Den tredje pelaren föreskriver hur bolaget 
rapporterar om viktig information på nyckeltal runt riskexponering och eget 
kapitalpositioner (Katchova & Barry 2005). 
 

3.1.1 Målsättning och syfte med Basel 2 
 
De uttalade målen för de nya kapitaltäckningsreglerna citerade ur finansinspektionen 
(2001). 
 

a) ”Att bidra till stabiliteten i det internationella finansiella systemet genom att bankerna i världen är 
kapitaliserade på ett sunt sätt. 

 
b) Att bidra till att banker från olika länder ges likartade konkurrensförhållanden (”level playing 

field”). 
 

c) Att öka riskkänsligheten i systemet genom att låta kapitalkraven mer direkt återspegla bankernas 
faktiska verksamhet och risktagande och samtidigt föra in en mer heltäckande behandling av olika 
typer av risk. 

 
d) Att reglerna primärt ska utformas med tanke på internationellt verksamma banker men att de 

underliggande principerna ska vara tillämpliga på alla banker.” 
 

3.2 Kapitaltäckning 
 
Många av reglerna från Basel I är överförda i Basel II. Det gäller framförallt att det 
minimala egna kapitalet skall uppgå till minst 8 % av de riskvägda tillgångarna och 
beroende av situation tillgångar utanför balansräkningen. 50 % av det egna kapitalet 
måste finnas i form av vinstreserver och annat elementärt eget kapital. Den andra hälften 
tillåts utgöras av dolda reserver, reserver för låneförluster, konvertibler. Det finns två sätt 
att förhålla sig till riskhantering. Det ena är schablonmetoden och den andra är interna 
riskhanteringssystem (Hussein & Al-Tamimi 2008). De viktigaste riskerna - som 
presenteras nedan – är kredit-, marknads- och operativ risk. För att tillåtas ha sina egna 
riskhanteringssystem måste banken hantera sina egna databaser med historik över 
sannolikheten för att låntagaren inte kan betala tillbaka sitt lån (Lawrence & Dimou 
2005).  
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3.3 Risker 
 

3.3.1 Kreditrisker 
 
Sven-Erik Johansson vid handelshögskolan i Stockholm påpekar två sorts 
huvudkomponenter av risker vid kredit till företagen (Örjan Hallgren 1997, ss. 180-181): 
Den första är att det finns risk vid betalningsinställelse, det är sådana risker som banken 
skyddar sig mot genom att ta säkerheter i form av pantbrev, företagsinteckningar och 
borgen. Banken kan använda sig panten endast om det är säkert att låntagaren ställer in 
betalningarna till banken. Den andra risken är risk för betalningsinställelse, kreditgivaren 
skyddar sig mot sådan risk endast genom att satsa på företag som bedöms överleva, när 
en bra bedömning är gjord av risken för betalningsinställelse finns det inget behov av att 
kontrollera om säkerheten visade sig vara värdefull, som det bedömdes. På senare tid har 
det alltför blivit viktigare för bankerna att göra bedömningar för betalningsinställelse 
vilka stämmer överens med de tidigare bedömningarna av val av kund (ibid 1997). 
 
Bankernas kreditförluster var inte så märkvärdiga ungefär 0,3 promille av totala 
lånestocken innan 1980 och 1990 talets bankkriser men efter det ökade kreditförlusterna 
för bankerna markant, vilket förklarar ovanstående påstående om att banken kräver 
säkerhet i samband med utlåning för att skydda sig mot eventuella kreditförluster (Ibid 
1997). 
 
Vid antagande om kreditrisker tar banker fram all möjlig form av mätbara data och matar 
sedan in dem i statistiska modeller. Resultatet som utvinns från modellerna kan sedan 
användas för att beräkna sannolikheten att skulden återbetalas till borgenären (Gustafson 
et al. 2005). Kreditrisker fungerar som en ledande riskexponering för banker. Enligt 
finansinspektionen i de nya reglerna i Basel II omfattar kreditrisk två alternativa metoder 
för att beräkna den exponeringen. Den första är en vidareutveckling av schablonmetod 
och den andra metoden baserar sig på företagens egna interna mätmetoder, båda två 
metoderna är praktiska och godkända och kan användas på alla sorters exponeringar men 
Baselkommittén räknar med att de banker som kan uppfylla de krav som ställs för att 
applicera interna metoder, får använda det (Finansinspektionen 2001). 
 

3.3.2 Marknadsrisk  
 
Marknadsrisk är inriktad på bankernas handelslager. Olika typer av finansiella instrument 
som används för tradingsyfte och derivat (BIS 2006 ss. 157-158). Instrumenten är 
värderade genom en marknad eller en modell. Det optimala är att instrumenten är 
marknadsnoterade, annars bör mätbar data användas som är extern och verifiabel (Ibid 
2006 s. 160). 
 
Citat från Finansinspektionen (2001): 
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”Enligt kapitaltäckningsreglerna om marknadsrisk ska företagen beräkna kapitalkrav för ränte- och 
aktiekursrisker i handelslagret, avvecklingsrisker och motpartsrisker i handelslagret samt valutakurs- 
och råvarurisker i hela verksamheten. 
 

Enligt reglerna kan företagen antingen använda olika typer av schablonmetoder för 
beräkning av kapitalkravet alternativt efter Finansinspektionens medgivande interna 
metoder (Finansinspektionen 2001). 
 
Vid beräknande av marknadsrisk rekommenderar Basel II att metoden VaR ska användas. 
Den reflekterar den potentiella förlusten som kan inträffa i en portfölj beroende på 
nedgång av marknadsvärdet. VaR definieras som den maximala potentiella förlusten som 
kan inträffa i en portfölj inom en viss förbestämd tidshorisont samt given 
sannolikhetsgrad. Modellen är populär på grund av sin praktiska enkelhet när 
marknadsrisken reduceras till en enkel hanterbar siffra (Nedzvedskas & Aniunas 2007).   
 

3.3.3 Operativa risker  
 
Operativa risker är mer allmänna än både marknadsrisk och kreditrisk. Operativa risker 
möter varje verksamhet och handlar om interna processer. Olika exempel på sådana 
risker är felaktigheter, brott eller olyckor i verksamheten som direkt eller indirekt orsakar 
banken förluster. I sin undersökning som gjorts påpekar baselkommittén om praxis i stora 
internationella banker kan slå fast att företagen ger den betydande vikt i sin interna 
kapitalallokering och därför finns det skäl att införa ett uttryckligt kapitalkrav för operativ 
risk (Finansinspektionen 2001). När förslaget kom ut för kapitalkravet, höll den operativa 
riskens inblandning på att utvecklas fortfarande. Det ges tre alternativmetoder för att 
beräkna kapitalkrav för operativ risk (ibid 2001): 
 

 En mycket enkel modell där kapitalkravet grundas på ett enda samlat mått på 
riskexponeringens storlek, t.ex. bankens intäkter. 

 
 En grundläggande schablonmodell där kapitalkraven är differentierade efter 

bankens olika verksamhetsgrenar. 
 

 En mer avancerad modell där banken får utnyttja sina egna system för att mäta 
förekomsten av olika former av operativ risk. 

 
Kommittén har kommit fram till att 20 % av kapitalkravet bör avse operativa risker efter 
det här betyder det att kapitalkravet för kreditrisk blir mindre (Ibid 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

- 15 - 



 

3.4 Olika metoder för kapitaltäckningskrav 
 

3.4.1 Schablonmetoden 
 
Schablonmetoden betyder att kapitalkravet särskiljs genom olika riskvikter och storleken 
beror på vem som är låntagare. Utgångspunkten är 100 % som är jämförbart med 8 %, 
men för vissa parter blir 0% i riskvikt, mot till exempel medlemsstater i OECD, för 
banker inom OECD räknas riskvikten 20 % och för privata personer och företag som har 
pant i bostadsfastighet är riskvikten 50 %. Resterande exponeringar är riskvikten 100 % 
oavsett om det är företag eller privata personer (Finansinspektionen 2001). En schematisk 
balansräkning kan åskådliggöra kapitalkravet. I räkenskaperna finns krediter i klass A-D 
som tillsammans utgör 4.000. Skuldsidan består av skulder på 2500, aktiekapital på 1.000 
och ett förlagslån på 500 (Afrell et.al. 1998).  
 

 

Tillgångar Skulder och eget kapital 

Klass A (1.000x0%) 0 Skulder (2.500) 
Klass B (1.000x20%) 200 Primärt kapital 1.000 
Klass C (1.000x50%) 500 Supplementärt kapital 500 
Klass D (1.000x100%) 1.000 
Summa 1.700 Summa 1.500  
 

Figur 3.1 Riskvägda tillgångar och kapitaltäckning (hämtad ur Afrell et.al 1998) 
 
Kapitalkravet som är 8 % uppfylls i figurexemplet då (8%x1.700) < 1.500 som utgör 
kapitalbasen i detta fallet (Afrell et.al 1998). 
 
Enligt finansinspektionens förslag från 2001 särskiljs riskvikterna till viss del på nytt sätt. 
Man vill utgå från motpartens rating, alltså kreditvärdighetsbetyg som görs av 
marknadens oberoende kreditvärderingsinstitut, istället för klyvningen mellan OECD 
länder och övriga. Nu gör man en ny skala av riskvikter från 0 till 150 % det här sättet 
fungerar bra för stater eftersom det stora flertalet länder har en rating av detta slag men 
när det gäller banker och andra företag är det bara minoritet. För de som ligger i ”utan 
rating” gäller en schabloniserad riskvikt, fast man föreslår för banker utan rating en 
riskvikt på 50 % medan för andra företag är riksvikten 100 % (Ibid 2001).  
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Riskvikter enligt Standard & Poor´s ratingmodell. 
 
Motpartens rating Riskvikt i procent om mot parten är  

      Stat                             Bank, alt 1                      Företag 

AAA till AA- 
 
A+ till A- 
 
BBB+ till BBB- 
 
BB+ till BB- 
 
B+ till B- 
 
Under B- 
 
Utan Rating 

       0 %   
 
      20 %    
 
      50 % 
 
      100 % 
 
      100 % 
 
      150 % 
 
      100 % 

      20 % 
 
      50 % 
 
      100 % 
 
      100 % 
 
      100 % 
 
      150 % 
 
      100 % 

      20 % 
 
      50 % 
 
      100 % 
 
      100 % 
 
      150 % 
 
      150 % 
 
      100 % 

 
Tabell 3:1 Hämtad från FI (2001) 
 

3.4.2 Intern rating 
 
Intern rating är ett annat alternativ till schablonmetoden som öppnar möjligheter för 
bankerna att bestämma riskvikter för sina exponeringar genom att välja eget 
kreditklassificeringssystem (intern rating), med förutsättning att bankens system 
uppfyller och godkänns kraven som ställs från tillsynsmyndigheter. En bank som har en 
bevisad förmåga att använda egna metoder kan få använda dem istället för en 
schablonmetod. När en bank tillämpar egna metoder vid en bedömning måste banken ta 
fram värden för ett antal faktorer som påverkar kreditrisken, tillexempel sådana som 
(Finansinspektionen 2001): 
 
Sannolikheten för fallissemang (probability of default)               =PD 
Förlustandelen i händelse av fallissemang (loss given default)        =LGD 
Exponeringens storlek vid fallissemang (exposure at default)       =EAD 
 
Minikravet är att banken måste kunna bestämma PD. För LGD och EAD kan andra 
värden tillämpas så länge de är godkända av tillsynsmyndigheterna. I den utvecklade 
internratingsmetoden kan banken få tillstånd att själv välja värdena för LGD och EAD, 
löptiden för exponeringar kan komma att påverka kapitalkravet. Kapitalkravet omfattar 
att täcka oväntade förluster medan de förväntade förlusterna kan täckas ur de löpande 
intäkterna. Vissa riskvikter som finns för oväntade förluster upprättas under en viss 
period, sedan görs en ny bedömning. För att förklara denna risk ur de faktorer som ovan 
omnämnts behövs särskilda beräkningsformler som utvecklas av tillsynsmyndigheterna i 
den grundläggande och i den utvecklade internratingmetoden (Ibid 2001).  
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Förhållandet mellan förväntade och oförväntade förluster förändras beroende av typ av 
bankverksamhet. Bankens portfölj ska delas in i ett antal olika typer för de beräkningar 
som krävs i internratingmetoden (Ibid 2001): 
 
– exponeringar mot företag (icke-banker) 
– exponeringar mot banker 
– exponeringar mot stater och motsvarande 
– exponeringar mot hushåll/personliga företagare 
– projektfinansiering 
– innehav av riskkapitalinstrument (aktier m.m.). 
 
För att en bank ska kunna använda sig av intern rating för kapitaltäckning måste banken 
ha tillräcklig information för att uppskatta ovanstående faktorer på ett säkert sätt och för 
att lyckas med det måste banken ha tillräckligt med historiska data om kundens 
betalningsförmåga många år tillbaka i tiden, grundregeln säger att banken måste ha 
information fem år tillbaka i tiden om kunden för att tillämpa intern ratingmetoden och 
för den utvecklade metoden krävs sju år (ibid 2001). 
 
Basel II innehåller två interna riskklassificeringsmetoder, nämligen FIRB (Foundation 
Internal Ratings Based) och AIRB (Advanced Internal Ratings Based). Under AIRB 
måste banken beräkna värdet på PD, LGD och EAD själv medan FIRB är enklare och 
använder vissa mått som LGD utifrån schablonvärden (Kupiec 2006). 
 

3.4.3 Säkerheter och garantier  
 
Banken kan påverka att minska riskerna genom att ta säkerheter eller garantier från någon 
tredje part. Samtidigt kan andra instrument ha användning som kreditderivat eller 
finansiella instrument som motsvarar kreditgarantier men utformat på så sätt att den 
underlättar för handel på en andrahandsmarknad. Det uppstår frågeställningar om hur 
dessa instrument i praktiken är, eller används i kapitalkravet eftersom i samband med att 
instrument tas i säkerhet, förekommer andra risker (t.ex. marknadsfluktuationer) som 
förtar riskreduceringen eller där det ibland är svårt att avgöra hur effektiva instrumenten 
är (Finansinspektionen 2001). 
 

3.5 Kreditvärdering  
 
Att kreditvärdera obligationer har en viktig roll på finansmarknader och många andra 
marknader. Värderingsbranschen etablerades först i USA, där de allmänna 
obligationsmarknaderna var utvecklade, samtidigt som den sorten av marknader har 
blomstrat i andra länder också och andra icke–amerikanska låntagare söker också den 
amerikanska marknaden. Ett kreditbetyg är en bedömning som ett oberoende privat 
institut gör av en obligations kreditrisk (Modern finansiell ekonomi 2000 ss. 80-81). 
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I ett kreditbetyg påpekas inte några risker som är kopplat med obligationsköp som 
ränterisk och ingen köp respektive sälj råd av obligationer rekommenderas i ett 
kreditbetyg utan betygen är en kvalitetsstämpel. Ett företag som är behov av kapital kan 
utfärda obligationer med högt kreditbetyg genom till exempel att säkerställa emissionen 
med värdefulla tillgångar eller ett garantiåtagande från tredje part. Ett kreditbetyg ger 
bekvämlighet för juridiska och regleringsändamål samtidigt som det ger en 
informationsvärde till marknaden om företagets framtida utsikter (ibid). 
 
Standard & Poors, Moody´s Investors Service, Fitch Investor Service och Duff & Phelps´ 
Credit Rating Company är fyra stora amerikanska kreditvärderingsföretag för allmänna 
omsatta obligationer i USA. 
 

3.6 Bokstavsbetyg som används av större internationella 
kreditvärderingsföretag 

S&P 
 
AAA 
 
 
 
AA 
 
 
 
A 
 
 
 
 

Tabell 3:2 Lågriskobligationer (hämtad ur Modern finansiell ekonomi 2000) 

BBB 

Moody´s 
 
 Aaa 
 
 
 
 Aa 
 
    
 
 A  
 
 
 
 
BBB             

Fitch 
 
AAA 
 
 
 
AA   
 
  
 
A   
 
 
 
 
 BBB           

Duff&Phelps
 
AAA 
 
 
 
AA  
 
 
 
A     
 
 
 
 
BBB     
 
 
 
 
 

 
 
Mycket godförmåga att betala ränta och kapital 
 
 
 
God förmåga att betala ränta och kapital. Skiljer sig 
obetydligt från det högsta betyget                  
 
God förmåga att betala ränta och kapital. Dock något 
Mottagligare för negativa effekter av förändrade 
Förhållanden och ekonomiska villkor, jämfört med 
Skuldebreven i de högre betygsklasserna                      
 
Tillfredställande förmåga att betala ränta och kapital. 
Uppvisar vanligtvis tillfredställande 
skyddsparametrar, Men negativa ekonomiska villkor 
eller förändrade förhållanden riskerar i högre grad att 
leda till sämre betalningsförmåga. 
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S&P    
 
 BB  
 
 
 
 
 
 
 B  
 
 
 
 
 
 
CCC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3:3 Högriskobligationer (Hämtad ur Modern finansiell ekonomi 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CC 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
D 

Moody´s   
 
 Ba  
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
Caa             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CA 
 

Fitch     
 
BB 
 
 
 

Duff&Phelps  
  
Lägre kreditrisk än andra högriskskuldebrev. 
Emellertid  föreligger osäkra faktorer eller 
negativa verksamhetsmässiga, finansiella eller 
ekonomiska villkor, som skulle kunna leda till 
alltför dålig förmåga att i tid betala ränta och 
kapital 

 BB 
 
 
 

  
  
   
B B Högre kreditrisk men har för närvarande 

förmåga att betala ränta och kapital. Negativa 
verksamhetsmässiga , finansiella eller 
ekonomiska villkor skulle troligtvis försämra 
förmågan eller viljan att betala ränta och kapital  

  
  
  
  
  

   
En klar kreditrisk föreligger, och gynnsamma 
verksamhetsmässiga, finansiella eller 
ekonomiska villkor är en förutsättning för att 
ränta och kapital skall kunna betalas. Om 
negativa verksamhetsmässiga, finansiella eller 
ekonomiska villkor skulle föreligga kan 
gäldenären troligtvis inte fullgöra sin finansiella 
åtagande avseende obligationen.         

CCC CCC 
  
  
  
  
  
  
  
     

   
mycket hög kreditrisk (Fitch: troligtvis 
inställning av betalningar) 

C C                    
  

                                                                                 
konkursansökan har lämnats in, men betalnings 
fortsätter. 

  
C  

(Finch: inställning av betalningar nära 
förestående) 

  
  
     
                                                                                 
  
DDD/DD/D      DD   
  

Emittenten har ställt in betalningarna eller 
konkursansökan har lämnats in. Detta betyg 
används då räntan eller kapital inte betalas på 
förfallodagen, även om gällande anståndstid 
ännu inte löpt ut, såvida inte S&P anser att 
sådana betalningar kommer att verkställas under 
anståndstiden. (Fitch: DDD har bäst 
återhämtningsmöjligheter, D har sämst). 
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3.7 Komplement vid kreditbedömning 
 
Det finns vissa prioriteringar som bankerna måste ta hänsyn till vid kreditbeslut eller med 
andra ord kan ha effekt vid kreditbedömning som till exempel (Hallgren 1996 s. 180): 
 

1- Hur länge företaget haft kontakt med banken. Ju längre företaget haft kontakt med 
banken dessutom blir det lättare att få en kredit. 

2- Hur lönsam kunden är. Pengaflödet genom bankgiro och checkräkningen samt 
affärer med utlandet väger tungt hos banken. 

3- Företag som har en förtroendefull ledning, styrelse och revisor uppskattas högt 
hos banken. 

4- Eller om kunden har en trygg säkerhet. 
 
Som företagare är det viktigt att förbereda för nästa tid av kreditrestriktioner redan under 
goda lånemöjligheter samtidigt som man ska försöka få en bra och välbyggd relation med 
banken som är baserad på långsiktighet. Men en bra relation kan inte byggas från ena 
parten utan det måste ske från bägge hållen. Här menas att banken måste anstränga sig för 
att vara bäst. En välskött bank skall inte alltid vara bäst på sin specialinlåningsränta på 
tremånadersperiod utan banken ska alltid medverka till och ta en affär vid lockande pris 
(ibid 1996). 
 

3.8 Kritik mot Basel II 
 
En av de mest diskuterade frågorna handlar hur pass egetkapitalgränsen och de 
underliggande riskerna som den bygger på påverkas genom goda och dåliga tider. När 
bankens handlingsutrymme begränsas av kreditförluster påverkas utlåningssäcken till 
bl.a. företag. Kreditriskerna är direkt kopplade till sannolikheten för framtida ekonomiska 
problem. Problematiken ovan brukar benämnas procyklikalitet. (Saurina & Trucharte 
2006; Pederzoli & Torricelli 2005; Goodhart 2005). De flesta försök till för att pröva 
Basel II regelverkets procyklikalitet har utgått ifrån antaganden. Det har inte funnits 
några data från verkligheten eftersom det är först nu som en långvarig lågkonjunktur har 
skett. De flesta forskare har försökt bedöma företag i olika portföljer och allmän 
företagsinformation (Saurina & Trucharte 2006). 
 
En annan sorts kritik går in i den första punkten, har med de tekniska modeller som Basel 
II framhåller vid beräknande av marknads-, kredit-, och operativ risk. Kritiker menar att 
de tekniska modellerna inte ger banker de optimala nivåer i hur mycket eget kapital de 
behöver hålla. Det gör att bankerna konstant antingen kommer vara under- eller 
överkapitaliserade (Sanjiv, R., Das 2007). VaR (Value at Risk), som har utbredd 
användning i bankernas IRK, har några väl utpekade brister. Den klarar inte av 
förhållandet att en mångdiversifierad låneportfölj är mindre riskfylld än en låneportfölj 
riktad till få kretsar. Det är svårt att kvantitativt ge validitet till VaR. Konfedensintervallet 
ligger på 99,9 % och det ger banker svårt att bedöma kvaliteten på sina mått om den inte 
har tillräckligt med tidigare underlag. Det är spetsen i en normal distribution alltså 0,1 % 
som är av intresse vilket alltså sällan inträffar (Ibid 2007).  
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Traditionen av externa ratingbolag som kreditvärderar bolag är vanligare i USA än vad 
det är i Europa där även kapitalmarknaden traditionellt är lite svagare. Externa 
ratingbolag är i nuläget en viktig del i Basel II specifikt över de kategorier som gäller 
schablonmetoden, FIRB eller AIRB systemen. Historiskt har bankerna i Europa tvingats 
anamma avancerade interna risksystem på grund av detta. Mellan länder öppnar detta för 
att olika risksystem kommer till användning (Haber 2007). Det finns frågor om hur Basel 
systemet som reglerar att bankerna bör implementera interna ratingsystem. De höga 
kostnader som interna ratingsystem för med sig kan tilta konkurrensen mellan etablerade 
och entreprenörer. Skalfördelar kan leda till ytterliggare fördelar när Basel II 
implementeras på bred front. Även de första bankerna som implementerar ratingsystemet 
når fördelar (Tion 2008).  
 

3.9 Företagsfinansiering 
 

3.9.1 Företagsfinans 
 
Huvuduppgiften för att finansiera en verksamhet är att säkerställa företagets nuvarande 
och framtida nettotillgångar finansieras på ett kostnadseffektivt sätt. Det är också viktigt 
att planera finansieringen på så sätt att det ska komma överens med finansiella strategier 
och affärsstrategi. Företagets taktiska finansieringsbeslut växlar mellan instrument, 
valuta, räntebindningsperiod, löptider och tillgänglighet är anpassningsbara att uppfylla 
framtida krav. Samtidigt ska säkerheter, finansiella nyckeltal, negativklausuler inte mer 
än nödvändigtvis påverka företagets finansiella oberoende (Stefan Bennet 2003, ss. 19-
20). 
 
För att bolag ska möjliggöra sina affärsbeslut med sina reala materiella tillgångar, 
maskiner, fabriker och kontor, och immateriella som teknisk expertis, varumärken och 
patent, kräver det finansiellt kapital i tid och otid. Vid behov av finansiering kan företag 
antingen sälja tillgångar eller uppta banklån för att driva sin verksamhet. Finansieringen 
kan även komma ifrån emittering av nya aktier, utställande av obligationer och andra 
tekniska finansiella säkerheter. Om bolagen sköter sina investeringar på ett korrekt sätt så 
kommer inflödet av kapital överstiga det belopp man spenderade på investeringarna 
(Brealey et al 2006). 
 
Bodie och Merton (2000) skiljer mellan intern och extern finansiering. Den interna 
finansieringen uppstår ifrån bolagets egen verksamhet. Det som utgör intern finansiering 
är intäkter, tillägnade löner eller övriga inbetalningar. Extern finansiering kännetecknas 
av att bolaget måste inta pengar utifrån från en utlånare eller investerare. När bolaget 
emitterar obligationer eller aktier för att finansiera en ny anläggning är det ett tecken på 
extern finansiering. 
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3.9.2  Det finansiella systemet 
 
Världens finansiella system på en övergripande nivå består av flera parter och ämnet rör 
pengar och tillgångar som snabbt kan förändras till pengar. Den centrala figuren i det 
finansiella systemet är den finansiella intermediären. En finansiell intermediär är 
samlingsnamnet för många enheter som hanterar finanser, som en bank, investment bolag 
och försäkringsbolag. Ett tema i deras verksamhet är i grova drag att förse finansiella 
produkter och tjänster till aktörer som behöver hjälp med hanteringen av sina pengar. 
Produkterna består av checkräkningar, kommersiella lån, lån mot säkerheter, 
gemensamma fonder och en varierad mängd försäkringskontrakt (Bodie & Merton 2000).  
 
Det finns finansiella marknader för handel som har med aktier, obligationer och valutor 
att göra. Traditionellt är marknaderna geografiskt uppdelade exempelvis på Wall Street i 
New York och i japanska Osaka på Osaka Options and Future Exchange. Framväxten av 
en relativt ny marknad sker med handel av samma papper på en telekommunikations- och 
datorbaserade marknader. Marknaden som baserar sig på den teknologiska 
infrastrukturen - istället för börshus - kallas på engelska over-the-counter markets (Ibid 
2000). 
 
För att den finansiella intermediären ska kunna uppskattas, är det viktigt att påvisa dess 
funktion. Det finansiella flödet kännetecknas av att kapital tillförs en finansiell 
intermediär som hanterar den likviden i sitt system. Likviditeten tillförs av en aktör som 
har överflöd på pengar. Likviden kan exempelvis komma ifrån en pensionssparare eller 
ett vinstrikt företag. På andra sidan finns det en annan aktör som står inför ett projekt, 
som denne saknar kapital till att genomföra. Den finansiella institutionens mål är därför 
att flytta kapitalet från den första aktören till den andra aktören på ett förtroget och 
smidigt sätt. För att detta system ska vara tillförlitligt måste den första aktören känna en 
trygghet att när som helst ta ut sitt kapital utan några bekymmer. På andra sidan för aktör 
nummer två är kapitaltillskottet alltid förenat med en viss risk för den finansiella 
intermediären. Den finansiella intermediärens uppgift är självfallet att parera risken som 
låntagaren brottas med, och därigenom garantera den första aktören sina pengar vid varje 
given tidpunkt (Ibid 2000).  
 

3.9.3 Varför finansiell stabilitet är viktigt 
 
Det finansiella systemet är högst medverkande till att det ekonomiska systemet fortsätter 
att fungera och utvecklas. Riksbanken har, som många bortser ifrån, en hög delaktighet i 
att skapa finansiell stabilitet. De flesta associerar riksbankens arbete med räntepolitik och 
inflationsmål. Riksbankens huvuduppgifter är nära sammankopplade med varandra, 
vilket tydliggörs under krisperiod som det för tillfället är (riksbank 2008).  
 
Det finansiella systemet fungerar som ett blodomlopp och om den finansiella 
infrastrukturen skulle störas innebär det direkta konsekvenser för privatpersoner och 
företag. Betalningssystemet är det centrala här och skickas genom det finansiella 
systemet på ett effektivt sätt när parterna är överens om villkoren. Utöver det första steget 
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är det viktigt för hushåll och företag att kunna spara och låna pengar. Vid en situation 
med kreditåtstramning drabbas initialt den finansiella sektorn. Efter hand blir det svårare 
för hushållen och företagen att låna pengar. Hushållens och företagens minskade 
låneanslag leder till att konsumtion och investeringar sjunker med potentiella 
konsekvenser för konjunkturen. En sämre möjlighet till inlåning för banker har gjort att 
bankernas tillgång på krediter fallit. Detta beror på ett allt sämre förtroende för bankerna 
sinsemellan. Eftersom bankernas utlåning är illikvid är det speciellt viktigt med möjlighet 
att finansiera sig kortsiktigt. Bankernas vilja att låna ut till varandra på längre sikt har 
försvunnit tack vare en osäkerhet över det internationella läget. Situationen tvingar 
bankerna att låna kortsiktigt av varandra, med följder som påverkar osäkerheten ännu 
mer. Bankernas interbankräntor har skjutit i höjden utan att riksbankens reporänta har 
varit med i spelet. Utan riksbankens ingripande har alltså hushållens och företagens 
möjligheter att låna pengar stramats åt. Riksbankens roll har underminerats (ibid 2008). 
 
För att återfå sin politiska kraft behöver riksbanken först och främst arbeta under 
finansiell stabilitet, varför det också ligger inom riksbankens ansvarsområde. I praktiken 
innebär det att löpande analyser och riskantaganden utförs för att mäta det finansiella 
systemets stabilitetsnivå i Sverige. Riksbankens mål är att hålla en god riskberedskap ifall 
det skulle hända något. För att hålla en god beredskap görs krisövningar av olika slag. 
Riksbanken arbetar brett med att informera om läget, skapa förtroende och föra en dialog 
med de finansiella parterna. Då banken även upptäcker att en finansiell intermediär har 
problem med likviditeten och i allt annat visar upp god soliditet ger den ut lån till banken 
så att den kan sköta sina betalningar (ibid. 2008). 
 

3.9.4  Finanskrisens konsekvenser på företagsfinansiering och ekonomin 
 
En eventuell krasch på finansmarknaden är en stor sårbarhet för hela ekonomin, det går 
inte att jämföra finansmarknaden med varumarknaden för om ett sådant företag går i 
konkurs kommer det inte att påverka resten av ekonomin men i finanssektorn är det 
annorlunda. På varumarknaden byts varor mot varor men på finansmarknaden byts en 
verklig vara mot ett framtida löfte, och det är anledningen att bankerna är försiktiga med 
att låna ut pengar, eftersom de vill ha tillbaka sina pengar i framtiden (Singh 2005 s. 59). 
 
När en bank går omkull kommer det kanske att störta andra banker också eller orsaka 
problem på grund av de stora lånen som bankerna har till varandra och andra kopplingar 
via betalningssystemen. En eventuell bankkrasch ger tydliga signaler till övriga banker 
och kreditinstitutioner att stoppa eller minska med kreditgivning till kreditvärdiga 
låntagare. Att stoppa kreditgivning fortsätter att vara ett problem på en liberaliserad 
finansmarknad, eftersom finansiering har en viktig roll för en ekonomisk utveckling. 
Dessutom blir banksystemet mer känsligt för smittosamma effekter, på grund av 
överensstämmelsen mellan likviditets- och förfallotidsprofilerna på bankernas tillgångar 
och skulder (ibid s. 60). 
 
Den nuvarande finanskrisen (2008/2009) påverkar ekonomin på ett negativt sätt men man 
vet inte i vilken skala effekterna blir, det kom kännetecken från krisen redan sommaren 
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2008 att ekonomin hade bromsat in i Europa, inklusive Sverige. Finanskrisen påverkar 
ekonomin på fem olika sätt (Swedbank.se 2008): 
 

1- Effekten på hushållens och företagens förtroende som i sin tur påverkar dessa 
aktörers försiktighet med konsumtion och investeringar. 

 
2- Bankerna kommer att minska med sina utlåningar som efterfrågar kredit trots den 

svaga tillväxten och det påverkar konjunkturen, även fusioner och 
sammanslagningar påverkas. Samtidigt kommer det att finnas försiktighet med 
använda kapital som finns utanför börsen. 

 
3- Finanskrisen har orsakat mer i kostnader för upplåning för bankerna och det 

drabbar kunderna i sin tur. Trots att riksbanken har sänkt räntorna finns det en 
komponent av dyrare kapitalkostnader kvar, som orsakar att dämpa konjekturen 
ännu mer. 

 
4- Finanskrisen påverkar utrikeshandel för företagen, arbetsmarknaden och 

hushållen som sänker sin köplust. Konkurser ökar och orderingången minskar för 
bilbranschen av konjunkturskäl och egna strukturskäl (miljökrav). 

 
5-  Förutom de nämnda effekterna påverkar också exempelvis svenska aktörer av 

gemensamma faktorer dvs. vi går från en period med ”leveraging” till 
”deleveraging” vilket orsakar lägre tillväxt i balansräkningen och negativa 
förmögenhetseffekter (ibid). 

 
Anders Bäckström auktor revisor, Jan Forsell, fil. mag., är verksamma inom KPMG som 
chef för Risk & Performanceservices samt Financial Services och Ek. lic. som är verksam 
inom KPMG samt styrelseledamot i FAR SRS, skriver i tidskriften balans (nr 11 2008) 
hur svenska företag kommer att påverkas av finanskrisen. De påpekar att finanskrisen 
främst kommer påverka banker, men krisen kommer att ha effekter på andra företag 
också. Företag i alla branscher kommer ha svårigheter att finansiera sin verksamhet eller 
vara väldigt kostsam. Fortlevandeantagande kommer att vara det viktigaste när företagen 
värderar sina tillgångar och krisen kan orsaka att många företag kan gå i konkurs om 
finansieringen inte säkras. Värderingen av finansiella instrument är beroende på hur de 
har klassificerats och om de är noterade på en aktiv marknad, värderingen påverkas av 
emittentens kreditvärdighet som av den bristande likviditets- och värdeförändringar 
redovisas på olika sätt beroende på klassificering. Och även icke-finansiella tillgångar 
(fastigheter, goodwill, andra immateriella tillgångar) kan vara i behov av nedskrivningar. 
De påpekar också att det är allvarliga brister i redovisningen och regelverket som måste 
ses över, IASB blir tvungen att komma ut med nya regelverk som ytterligare försvårar för 
företagen (Ibid 11 2008).  
 
Under kristider när det råder en finansoro på marknaden exempelvis den nuvarande 
finanskrisen 2008, blir det alltför svårare att låna pengar från bankerna pga. brist på 
finansiering och krav från bankerna att företag måste ha en stark balansräkning för att 
kunna erhålla ett lån. Företagen har inte kunnat finansiera sina exportaffärer och det har 
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orsakat minskning av den svenska exporten. Brist på finansiering har satt stopp för 
investeringar, särskild för små företagen som har svårare att få kredit. Många stora 
svenska företag som har tagit kredit utomlands innan, börjar nu istället att ta lån i Sverige 
vilket har det minskat möjligheterna för små företagen att erhålla ett lån (riksbank 2009). 
 

3.9.5 Sätt att skaffa kapital under kristiden   
 
Det är inte helt låst för företagen att skaffa kapital trots om det råder kris på marknaden. 
Företag som inte blir beviljad att få kredit av bankerna kan söka kredit hos riksbanken 
samtidigt som riksbanken sänker nivån på säkerheterna. Under den nuvarande 
finanskrisen kom riksbanken med en kris paket för företagen med motsvarande 40 
miljarder svensk kronor för de företag som är i akut behov av kapital för driva vidare sin 
verksamhet men riksbanken bestämmer själv vilka företag som ska få nödlån. Men av 
praktiska skäl kan företagen inte låna direkt av riksbanken utan blir det istället att bolagen 
ska vända sig i stället till bankerna, men i själva verket är det riksbanken som underlättar 
för bankerna att låna ut pengar till icke-finansiella företag. Det inrättas en ny tillfällig 
kreditfacilitet där bankerna kan använda företagscertifikat med en löptid upp till ett år 
som säkerhet. Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen motiverar beslutet att i samband 
med finanskrisen blivit svårare för företagen att ta lån hos bankerna (Froste 2008). 

 
”I takt med att problemen på de finansiella marknaderna har accentuerats har även kreditförsörjningen 
till företag utanför den finansiella sektorn försvårats. Vi vill förbättra möjligheterna för företagen att 
låna pengar. Det här innebär att företagen lättare får tillgång till krediter och bankerna får större 
möjligheter att förse företagen med likviditet. Därmed skapas också utrymme för utlåning även till 
mindre företag från bankerna”, kommenterar riksbankschef Stefan Ingves”  

I stort sätt krävs det ingen säkerhet men samtidig som riksbanken påpekar att det 
företagscertifikat som banken tar som säkerhet måste vara utfärdat av företag som 
lånebetyg på A-2, K-1, P-2 eller F2 men i praktiken visar det sig att det kravet inte gäller 
(Ibid) 
 

"Även företag utan extern rating kan omfattas av kreditprogrammet. Företagets bank måste då bekräfta 
att företaget har en kreditvärdighet som uppfyller motsvarande krav."  

Det finns inga straff för de banker som överdriver med lånebetyget hos sin kund eller ett 
företag som inte har något lånebetyg eftersom det inte står i dokumentationen som 
används för beslut (Ibid). 

Hansson (1998, ss. 57-88) nämner många olika sätt att finansiera sig förutom banklån. 
Det handlar om obligations- och förlagslån, olika kreditorgan, factoring, confirming, 
leasing och andra finansieringsmöjligheter (lån, certifikat och EU-bidrag m.m.). 
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4 Empiri 
 

Empirin består av fem intervjuer med olika personer från fem olika banker. Intervjuerna 
delas in i sektioner som består av hantering av Basel II, konsekvenserna av Basel II, 
företagsfinansiering och avslutning. 

 

4.1 Intervju med ICA-Banken 
 
ICA-banken har sitt huvudkontor på regementet i Borås. ICA-banken är inriktad mot 
konsumenter och tekniken runt ICA: s betalkort. På kontoret tog Tomas Hjalmarsson 
emot oss. Tomas Hjalmarsson är kreditchef på ICA-banken och har dessutom tidigare 
erfarenheter från företagsutlåning. Hjalmarsson var tidigt involverad i Baselprojektet och 
satt i Swedbanks Baselgrupp 1999. Intervjun kunde börja omgående och den varade i 
ungefär en timma.  
 

4.1.1 Hantering av Basel II 
 
Basel II: s kapitaltäckningsregler för banker syftar till att skapa en riskmedvetenhet för 
styrelse och bankledning. Det handlar om att övervaka kreditrisker och operativa risker 
under löpande uppsyn. Basel II hjälper till att ge banken rutiner för att övervaka sina 
risker. Regelverket syftar också till att skapa en bättre internationell samsyn på risker och 
en harmonisering mellan länders regelverk, uttrycker sig Hjalmarsson. Det är nödvändigt 
för banker som opererar på internationella marknader, som t.ex. Nordea. Det är viktigt 
när det kommer in en aktör på den svenska marknaden med en annan riskfilosofi att den 
konkurrerar på samma villkor som övriga nationella banker. Har den internationella 
banken en högre risknivå bör den hålla kvar större mängd av eget kapital för att inte 
skapa misstro på den nationella marknaden. Det gör att förtroendet mellan bankerna ökar 
och systemet blir säkrare. Några aktörer verkar inte ha förstått det centrala syftet med 
Basel II. När regelverket hamnat under deras ansvar medverkar de till att minska 
egetkapitalgränserna för sina aktieägare. Det är inte det kapitaltäckningsreglerna handlar 
om utan det handlar om just att du ska bli medveten om din unika risk och anpassa dig till 
den. Även om banken offrar kortsiktig lönsamhet skapar det ett bättre förtroende mellan 
bankerna i systemet och kostnaden för utlåning mellan bankerna kan minskas ner 
ytterliggare, fortsätter respondenten.  
 

4.1.2 Konsekvenserna av Basel II 
 
När det handlar om konsekvenserna menar Hjalmarsson att regelverket har förändrat 
behovet av bankledningens kompetens för Basel II och risköversyn. Regelverket tvingar 
bankerna att ställa större krav vid rekryteringen av personer till bankledningen, med 
hänsyn till kunskap om regelverket till riskhantering. En annan konsekvens som det förde 
med sig var att konsumentkrediter blev mer attraktiva. Konsumentkrediters fördel är att 
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de är mindre per enhet, mer spridda och är motståndskraftiga. Banker som tidigare haft 
mycket småföretag och medelstora företag har försökt prisa in sig på 
konsumentkreditmarknaden med mycket låga priser. Ett skäl är att småföretagen är 
oattraktiva med anledning av konkursers förödelse för privatpersonen är mindre vid en 
konkurs av en juridisk person. Privatpersoner lånar dessutom upp mindre belopp per 
enhet och mängddiversifiering av portföljen är lättare att uppnå.  
 
Hjalmarsson anser att det är för tidigt att påstå att Basel II kan ha förstärkt finanskrisen 
och lågkonjunkturen. Den största orsaken till finanskrisen var brist på likviditet och 
underliggande en misstro till varandra i banksystemet. Respondenten riktade här hård 
kritik mot många finansiella produkter och varnade både banktjänstemän och företag att 
avstå affärer som de inte kunde förstå. Möjligt att Basel II skapar spin-off effekter 
(procyklikalitet) och att det blir så att säga en självuppfyllande profetia. Det ska bli 
intressant att senare få reda på vad den här finanskrisen egentligen berodde på.  
 
Fördelen med Basel II är att det skapar en bättre översyn inom banken på riskerna. Det 
finansiella systemet blir säkrare och en tillförlitlighet skapas. Trots det förbättrade 
regelverket är det omöjligt att vara helt säker på bankens framtida krediter anser 
Hjalmarsson. Då skulle det handla om en budgetfråga om bankerna hade känt till sina 
risker inför varje år. Det handlar om risker du förväntar dig därför stämmer det aldrig 
riktigt. 
 

4.1.3 Företagsfinansiering 
 
Respondenten har som uppgivits tidigare arbetat mycket med företagskrediter i en annan 
bankverksamhet. Hjalmarsson påpekar att en lågkonjunktur är det ofrånkomligt att en del 
företag ska gå under. Det är samma scenario som ”på savannen att om inte sjuka och 
svaga zebror dör så kommer deras gener att vandra vidare och förstöra för flocken”. 
Basel II har inte avgörande effekter på stor skala på företagsfinansiering i kriser. Företag 
som är överbelånade eller som befinner sig i fel position kommer att få det knackigt 
under en lågkonjunktur. När det handlar om position hamnar konjunkturkänsliga bolag i 
problem med bankrelationen. Bolagen kan ha en bra affärsidé och affärsplan men 
eftersom de befinner sig på fel marknad kommer de få lösa finansieringen på andra sätt. 
Ett företag med en dålig produkt och med låga marginaler kan ligga och förstöra för 
marknaden och konkurrenter som erbjuder kvalitet men högre priser. Syftet med en 
lågkonjunktur är att rensa bort företag som förstör för de med kvalitativa produkter och 
med den rätta kompetensen.  
 
Under kristider får företagen försöka motivera sin bank att vilja förlänga krediterna. 
Andra sätt att ta till är att göra sig av med sina fakturor, så kallad factoring, och på den 
vägen få in likvider. Annars kan företagen alltid be om mer från sina ägare om kapital, 
anser respondenten. 
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4.1.4 Avslutning 
 
Basel II har inte påverkat för ICA-banken nämnvärt men det beror också på att man har 
valt den enkla schablonmetoden. Valet gjordes dock efter noggranna överläggningar och i 
syfte att bestämma vilken metod som skulle reflektera riskerna bäst i verksamheten. På 
vår bank har vi t.ex. lite kontakt med våra kunder och beslutsunderlagen utgörs av hårda 
kvantitativa siffror påpekar Hjalmarsson. I Sverige är vi bortskämda med att få fram 
information om våra kunder genom bl.a. upplysningscentralen. Det kan också handla om 
interna saker som kundens tidigare hantering av sina krediter hos banken. I de vanliga 
processerna används inte egetkapitalgränsbedömningar och så vidare. 
Egetkapitalgränserna och riskpolicyn är en analysfråga som hanteras av ledningen och 
styrelsen. Ett sätt att göra dem mer involverade i verksamheten och kunna göra aktioner 
mot risker innan det är för sent.  
 

4.2 Intervju med Swedbank Sjuhärad 
 
Jens Magnusson arbetar som ekonomichef/finanschef på Swedbank Sjuhärad AB vilket 
innefattar extern rapportering samt kommunikation mellan finansinspektionen och 
banken. Kontoret ligger i Borås och det är avskilt från Swedbanks verksamhet. Bolaget 
ansvarar alltså för sin egen kapitaltäckning, har regionala ägare, regional styrelse och 
ledning. Banken har 200 anställda i Sjuhäradstrakten.  
 

4.2.1 Hantering av Basel II 
 
Syftet med Basel II handlar om att banker inte ska ligga med för stora risker om de inte 
vill ha en hög kapitaltäckning. Tanken med de nya reglerna måste ändå medges vara god 
anser Magnusson. Förut under det gamla systemet var riskvikterna inte lika separerade. 
Stat, kommun och bank innebar då med en mindre riskfaktor, men Basel I erbjöd inte en 
finare kategorisering bland företag exempelvis. Det är givetvis så att det självklart finns 
olika storlek på risker i olika företag. Exempelvis har välkonsoliderat fastighetsbolag 
bättre utsikter över längre perioder än en mindre underleverantör i bilbranschen.  
 
IRK modellerna bygger på att bankerna ska ha sin egen riskpolicy. Den interna policyn 
som byggs upp granskas och godkänns av finansinspektionen. Det gör att varje bank har 
ett unikt kategoriseringssystem av sina kunder. En kund kanske ser ut på ett visst sätt i 
vårt internsystem och samma kund på ett annat i Handelsbankens internsystem, eftersom 
det handlar om bedömningar. Sedan ska FI ta ställning till de här bedömningarna 
förklarar respondenten. Sen går Magnusson in på kapitaltäckningsrapporten och tycker 
att det är betydligt krångligare att genomföra än förut. Att bearbeta och arbeta fram 
kapitalkravet är krävande om banken vill vara noga och titta igenom post för post.  
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4.2.2 Konsekvenserna av Basel II 
 
Jens Magnusson ser konsekvenserna med Basel II sammanfalla med finanskrisen genom 
att regelverket innebär en expansion mot bolån. Bolånen (pantbelåning) kräver inte lika 
mycket eget kapital från banken på grund av mycket låg kreditrisk historiskt, och det har 
regelskaparna tagit hänsyn till. Det har orsakat att bolån blivit populärare under en lång 
period. Basel I och II är en av anledningarna till att det blir/blev husbubblor i USA, 
Spanien och Irland bl.a.  
 
En andra konsekvens som inträffar i konjunkturcykler är att kapitalkraven förstärker 
svängningarna. Under en lågkonjunktur är det många som åker ner i riskklasserna, ser 
respondenten. Det är något som spär på konjunktureffekterna. I högkonjunkturer blir det 
inte heller bra då många åker upp i riskklasserna. Det kan därför sägas vara hälsosamt om 
lågkonjunkturen varar ett tag för att inte återhämtningen ska ske för snabbt.  
 
De fördelar som Magnusson är inne på är att intentionerna är goda med Basel II och 
respondenten förstår regelskaparnas syfte. Det behöver också gå en längre tid med mer 
förändringar i reglerna innan det går att döma ut det. I nuläget har du många nackdelar 
som att det förstärker konjunkturerna, regelverket är mycket kostsamt i både tid och 
pengar för bankerna och det finns skäl att undra över om vissa banker är korrekt 
kapitaliserade i dagsläget. I finanskrisen har det blottats att bankerna är 
underkapitaliserade. Det handlar om soliditetsnivåer på 4 %, något som vanliga företag 
som Volvo och H&M aldrig skulle kunna få nya lån på givetvis.  
 

4.2.3 Företagsfinansiering 
 
Småföretagarrelationen med banken är mycket viktig. Allt fler företag vänder sig till den 
svenska kapitalmarknaden. Med tanke på att internationella företag som även lånar på 
den internationella marknaden i större utsträckning får söka kapital i Sverige. När det var 
som värst i september och oktober 2008 dog många finansieringsalternativ som 
exempelvis certifikatsmarknaden där det handlar om upplåning på kort tid och ofta från 
AP Fonder, större företag, fonder och banker. Vid den här tiden fanns det en stor 
efterfrågan på krediter, vilket inte kunde tillgodoses av bankerna med anledning av 
utbudet av likviditet och kapitaltäckningsreglerna bl.a. Det här drabbade främst 
småföretag och mellanstora företag förklarar Jens Magnusson.  
 
Han påpekar också att gamla Basel I var mer neutralt än det Basel II som har lett till 
svängningar nu i lågkonjunkturen. Företag kan vid kris med företagsfinansieringen från 
banker vända sig till statliga Almi om de är i en lanseringsfas. För större företag som 
Volvo och SAAB kommer statliga garantier in i bilden och lån från europeiska 
investeringsbanken. Givetvis kan ägarna alltid skjuta till kapital om behovet uppstår. 
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4.2.4 Avslutning 
 
Jens Magnusson är den som kopplade ihop Basel II och finanskrisen mest av 
intervjuerna. Han arbetar med att sammanställa ekonomiska rapporter och många andra 
rapporter till finansinspektionen och fokuserar inte på kreditgivningssidan och hur 
kreditgivningsprocessen går till. IT-system gör att kommunikationen inom banken 
fungerar och är en förutsättning att hålla kreditgivningen decentraliserad samtidigt som 
risköversynen är centraliserad information för framtida strategiska beslut. Mycket hänger 
på respondenten att analysera sin verksamhet utifrån ett makroperspektiv och stödjer 
ledningen med relevanta nyckeltal och rapporter för att ta beslut om framtiden.  
 

4.3 Intervju med Christina Ljung, Handelsbanken. 
 
Christina Ljung är kontorschef på Handelsbanken i Borås. Hon är med och fattar besluten 
i större kreditfrågor som hanteras på regionkontoret. Hennes erfarenhet sträcker sig 
tillbaka från 70-talet och känner till kreditgivningsprocessen mycket väl.  
 

4.3.1 Hantering av Basel II 
 
Ljung beskriver att Basel II har införts för att skapa ett samband mellan kreditrisk som 
banken tar och det kapitalkrav som banken har. Det tidigare systemet Basel I var inte lika 
förfinat och byggde på vilken typ av säkerhet som lånet innehöll. Syftet med det nya 
regelverket är i sig inte att stärka kapitalkravet utan snarare att omfördela detta från 
banker med låg risk till banker med hög risk. Risken som en kund medför för banken 
varierar. Som exempel utgör Borås Stad en låg risk. Med Basel II påverkas det mycket av 
vilket pris vi sätter på den enskilda kunden dels utifrån vilka säkerheter den kan ställa och 
hur dess finansiella styrka ser ut. Processen med att prissätta in det egna kapitalet görs i 
det tillfället en utlåning sker. Handelsbanken har redan innan Basel II haft ett 
ratingsystem för varje kund där mycket data analyseras.  
 

4.3.2 Konsekvenserna av Basel II  
 
Bankverksamhet har inte förändrats radikalt efter Basel II har införts. Respondenten 
utrycker att Basel II inte bör beskyllas för att orsaka kreditåtstramning. Det var ungefär 
samma läge som 1992 då det inte var det lättaste att låna pengar när räntan höjdes 500 %. 
I en lågkonjunktur tar det oftast mer tid att analysera en kund. Analysen måste vara 
djupare för varje prospekt. Under en långvarig tid med sämre tillväxttal och då mycket 
konkurser inträffar, finns det fog för att priset på risk ökar. Vi som bank måste hålla en 
större kapitaltäckning och detta kan påverka kunden att avstå investeringar och t.o.m. få 
problem att betala räntor. Men idén grundar ju sig främst på att vi ska kunna låna ut 
pengar som vi skall kunna få återbetalt och detta har inte Basel II ändrat säger Ljung.  
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Basel II har förändrat en del i hur vår interna modell ser ut, som initialt var väl anpassad 
för före implementeringen. Grundtänket är likt det vi hade tidigare men när vi tittar på 
nyckeltal och gör omvärldsanalyser, ser det annorlunda ut efter Basel II. Företagens 
storlek spelar in i situationen gällande storleken på krediten och vilka säkerheter som kan 
erbjudas och hur ofta företagen behöver bli utvärderade. Ratingen görs utifrån en intern 
modell, som sagt, och det grundar sig på många frågor som ställs för företaget, nyckeltal, 
företagets ledning, branschkännedom och konjunkturläge. Många aspekter kokar ihop till 
en rating på bolagen och följaktligen prissättning. Högre kapitaltäckning på grund av 
högre risker för fallissemang, anlägger ett högre pris på krediterna. I kristider kokar 
nyckeltal och andra siffror som banken tittar igenom ihop till en högre prissättning. 
Prissättningen får företagen att avstå investeringar och räntan blir i vissa fall svår att 
betala, fortsätter Ljung. Hon poängterar också att introduktions- och 
implementeringskostnader var höga i början. Många utbildningsprogram krävs för att lära 
organisationen det nya regelverket.  
 
Ljung påpekar några fördelar med Basel II som handlar om att det blir likformigt mellan 
olika finansiella aktörer. Hon tror att bankens lågriskmodell fungerar och bidrar med att 
sänka kapitaltäckningskravet för banken. Nya arbetssätt och informationssystem gynnar 
Handelsbanken och bidrar med lägre risker i framtiden.  
 

4.3.3 Företagsfinansiering  
 
Christina Ljung tillstryker att företagsfinansieringen är en process för banken, med tanke 
på Handelsbankens decentraliserade organisation, leder till att medarbetarna kan ta 
många kreditbeslut själva. Självständighet beror på om krediterna befinner sig i särskilda 
intervaller och den anställdas behörighet finns, vilket innebär att medarbetarna arbetar 
utifrån en relation med kunderna och utför mycket kundbesök på företagen. Varulagret 
granskas då t.ex. för att bedöma inkuransen men också att stämma av företagets styrkor 
och svagheter mot bokslut och nyckeltal. Företaget behöver visa upp ett kassaflöde eller 
erbjuda säkerheter för att kunna erhålla finansiering av banken. Många av stegen i 
kreditbedömningsprocessen har inte förändrats med Basel II. Ljung menar att en längre 
lågkonjunktur kan påverkas av Basel II genom att banken tvingas hålla mer eget kapital. 
Samtidigt är det viktigt att banken inte tar på sig dåliga krediter för att genomleva sämre 
tider.  
 
Hon menar också att det inte satsas riskkapital med kalkylerade kreditförluster och det 
inräknas aldrig i krediter som upprättas till ett företag. Ett företag som upplever 
svårigheter att få tillgång till krediter hos banker är det en varningssignal problem. Det 
vanligaste företaget gör i en sådan situation är att undersöka möjligheten till emission av 
aktier eller aktieägartillskott. När även den vägen utesluts behöver ofta bolaget titta på sin 
balansräkning. Internt kan det vara läge att realisera varulagret eller sälja fakturor. 
Fastigheter som bolaget äger kan säljas och liknande åtgärder. Det har skett en 
prisförskjutning på marknaden vilket beror på att antalet ökande konkurser. Det behöver 
inte leda direkt till att en bransch blir nedgraderad om det sker en konkurs i den men om 
det kommer tydliga tecken på att efterfrågan minskar i branschen påverkar detta priset.  
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4.3.4 Avslutning 
 
Respondenten trycker på att banken har en decentraliserad organisation och har dessutom 
en historik av att vara en lågriskbank. Hon känner att Basel II gynnar banken och pekar 
på att kapitalkravet väntas gå ner för Handelsbanken än vad det krävdes under stela Basel 
I. Vid utlåningsbeslut behöver kunden visa upp ett positivt kassaflöde helst eller erbjuda 
säkerheter som banken kan plocka ut vid fallissemang. Kreditrisker kan få ett stort fokus i 
framgångsreceptet för en bank. Viktigt utöver låga kreditförluster är att erbjuda snabba 
och kvalitativa produkter, arbeta tillsammans med kunderna med rådgivning 
 

4.4 Intervju med Göran Olander, SEB region väst. 
 
Göran Olander arbetar som controller på SEB: s regionkontor i Göteborg. Verksamheten 
är slimmad vilket gör att ansvaret vilar tungt på Olander och ett ansvar för 500 anställda 
och 60 kontor att följa upp lönsamhetsmått, finansiella rapporter och planer. Tidigare var 
Olander CFO för SEB:s Sverigeverksamhet och var involverad i övergången till Basel II 
när detta introducerades.  
 

4.4.1 Hantering av Basel II 
 
Enligt Olander syftar Basel II till att optimera kapitalet och få en mer riskanpassad 
utlåning. Det ska inte ske överdriven utlåning till kunder med hög risk. Under de gamla 
reglerna upplevde många att de var mycket statiskt och sterilt. Riskvikterna utgjordes av 
A, B, C och D risker. SEB hade mest tillgångar vikta åt D-risken som krävde mest eget 
kapital. De nya reglerna är förfinade och speglar mer vilka risker som finns i 
banksystemet. SEB har implementerat en IRK-modell som har godkänts av 
finansinspektionen. Det innebär att banken tar in och processar intern och extern data, 
som analyseras och kreditbedöms. SEB: s metoder hjälper till att hålla ner kreditrisken 
och banken blir belönad med en lägre egetkapitalgräns.  
 
Jämförande internationellt är det svårt att kommentera vad regelverket Basel II skapar för 
klimat på den internationella scenen, fortsätter Olander. Det är mycket upp till nationella 
tillsynsorgan vilka interna modeller som ska accepteras i gällande länder. I Sverige tycker 
vi att utlåningen är professionell sedan kan den te sig annorlunda t.ex. i det Spanska 
banksystemet med deras interna riskklassificeringar.  
 

4.4.2 Konsekvenserna av Basel II 
 
Göran Olander uttrycker att den interna riskklassificeringsmodellen är mycket kostsam 
för banker att införa och det gällde även för SEB. Modellen leder till att 
prisdiversifieringen förändras baserat på kundernas riskklass vid ett givet tillfälle. Det blir 
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större spread på priset mellan bästa och sämsta kunden. På marknader som 
bolånemarknaden har Basel II haft mer negativa effekter. Det egna kapitalet har 
marginellt varit lägre på bolån vilket har sitt samband med den låga kreditrisken. 
Marknaden har blivit attraktiv och främst storstadszonerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Några banker ställer in sig på endast de här marknaderna och kan konkurrera om 
dem bästa ställena.  
 
Basel II skapar i övrigt konkurrensfördelar för banken som i tio år har arbetat med att 
bedöma kundernas kassaflöde och låna ut pengar som betalar tillbaka sig. Där skiljer sig 
banken från Handelsbanken och Swedbank som traditionellt varit mer av pantbanker med 
mycket lån på säkerhet. Kunderna i deras system kan ha upplevt ett hårdare och tuffare 
krav sedan Basel II införts som baserar sig på att krediter inte ska fallera.  
 
Positivt med dem nya kapitaltäckningsreglerna är att kunskap byggs upp inom väggarna 
och nere i organisationen. Kreditgivare i linjen (personer som jobbar ut mot kunden med 
kreditgivning) har ett annat risktänk nu än innan Basel II.  
 

4.4.3 Företagsfinansiering 
 
När det handlar om företagsfinansiering i kristider i skuggan av Basel II attackerar 
Olander reglerna mjukare och uttrycker sig så här: Som människor påverkas vi av 
finanskrisen. Som bank gör vi djupare och mer tidskrävande analyser. Lättare när 
företagens kundkrets ökar och utvecklingen rullar framåt. Det blir en självuppfyllande 
företeelse som inte har så mycket med Basel II att göra. Företagsfinansiering fungerar bra 
med de nya kapitaltäckningsreglerna och riskkategoriseringen ger en rättvisande bild. I 
lågkonjunkturen går inte banken med på att finansiera underskott. Det är ofta någon som 
försökt få banken att täcka en period med förlust. I några situationer har personer fått ett 
nej någonstans och gått till massmedia och berättat om det. Massmedia kan därefter haka 
på och kommentera hur bankerna drar tillbaka krediter och nekar nya kunder. 
 
Om banken inte går med på att finansiera med lån till företagen är det oftast upp till 
ägarna att skjuta till kapital, genom emissioner. Statliga företaget Almi är ett alternativ 
för den som vill finansiera sig genom riskkapital. Det är oturligt för företag som verkar i 
Sverige eftersom privatfinansieringen traditionellt är svag här. Det finns inte många 
kapitalister och småföretagen har i regel hög belåning. Därför är företagets relation till 
banken väldigt viktig i dagsläget förklarar Olander.  
 

4.4.4 Avslutning 
 
Olander diskuterade Basel II: s inflytande på bolånen lite extra. Trots att bolån kräver 
mindre marginal avsatt till eget kapital har marknaden och priserna pressats hårt genom 
att många konkurrenter har fokuserat på just den här marknaden. Effekten på 
resultaträkningen är i slutändan negativ och visar en nedgång på sista raden för den typen 
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av produkter. Många riskkalkyler borde ses över igen då bostäders läge och ägare är 
mycket viktiga parametrar.  
 

4.5 Intervju med Ola Axelsson, Länsförsäkringar Bank och 
Försäkring 

 
Ola Axelsson arbetar i Vänersborg. Axelsson är kreditmarknadschef och arbetar med 
frågor bl.a. inom kapitaltäckning och rapportering till FI.  
 

4.5.1 Hantering av Basel II 
 
Axelsson förklarar att syftet med kapitaltäckningsregler är att skapa stabilitet i det 
finansiella systemet. Kunderna bedöms utifrån nya uppdaterade riskavvägningsmodeller. 
Varje kund bedöms individuellt och IT-system är förändrade att hjälpa till i 
kreditgivningsprocessen. Kapitaltäckningsrapporter lämnas till finansinspektionen, vars 
uppdrag är att granska Länsförsäkringars interna riskhantering.  
 

4.5.2 Konsekvenserna av Basel II 
 
Basel II effekter för utlåningen i kreditåtstramning är överdrivna. Det är naturligt att 
bankerna tar mer höjd under lågkonjunkturer och behåller en högre kapitalbuffert. 
Förlorar banker krediter tär det mycket på motståndskraften. Det leder till att banken får 
problem att upprätta nya krediter och fortsätta finansiera lönsamma affärer. Basel II har 
ökat bankens självmedvetenhet De nya kapitaltäckningsreglerna har varit kostsamt för 
alla banker men är också en skalfördel för banker som har större ekonomisk kapacitet att 
upprätthålla, eftersom de har ekonomiska muskler att införa avancerade interna system 
som är lönsamma på lång sikt. Riskklassificeringarna är idag automatiska och från de här 
görs en stor del av kreditbedömningen. En mindre del av kreditbedömningen kommer 
från att manuella och kvalitativa bedömningar. Regelverket styr på så sätt en hel del av 
organisationen. Våra säkerhetsmarginaler är stora och påverkar Bankens 
utlåningsförmåga, speciellt i lågkonjunkturer förklarar Axelsson. Fördelen med Basel II 
innebär att riskbedömningarna blir tydligare. Aktörer får en samsyn på riskerna och det 
leder till en harmonisering av det internationella systemet.  
 

4.5.3 Företagsfinansiering 
 
Axelsson tror att det blir generellt svårare för företagen att låna upp pengar på lång sikt. 
Det är svårt att analysera vad Basel II regelverket spelar in i konjunkturcykeln. Historiskt 
har hårdare krav uppkommit vid lågkonjunkturer och bankerna tar och ser över riskerna 
längre med intensivare analyser. Utlåningen koncentreras till kunderna som har bäst 
finansiella utsikter, dels eftersom bankerna har tillgång till mindre likvider och dels för 
att större eget kapital måste hållas till förmån av sannolikheten i konkurser men också för 
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att öka förtroendet när banken lånar upp kapital från marknaden. Vid problem med ny 
finansiering av företaget kan det försöka sälja sina fakturor via factoring och ytterliggare 
vägar.  
 

4.5.4 Avslutning 
 
Varje land har genom EG direktiv upprättat kapitaltäckningsregler. Det finns skillnader 
med olika tillsynsmyndigheter och hur de vill att bankerna ska leva upp till reglernas 
krav. Sverige har valt att Basel II ska följas av alla banker och inte bara de större, som har 
de här systemriskerna. Axelsson tycker att regelverkets syften lämpar sig bäst på större 
systemviktiga banker.   
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5 Analys 
 

Analysen består av empiri som jämförs med teorin. Delar från empirin används och 
diskuteras utifrån referenser och jämförbar forskning. 

 

5.1 Inledning 
 
Banksystemet är centralt för ekonomin och det är viktigt att det inte finns störningar. Det 
finansiella systemet fungerar som ett ”blodomlopp” och om den finansiella 
infrastrukturen störs innebär det försämringar för privatpersoner och företag (Ingves 
2008). Basel II är ett regelverk som har införts i det finansiella systemet för att motverka 
störningar i banksystemet (Swedbank.se). I teoretiska referensramen och empirin har 
utrymme lämnats åt att kommenteras över tre övergripande ämnen. Nedan analyseras 
dessa under var sin rubrik.  
 

5.2 Bankens hantering av Basel II 
 
Basel II har bara tillämpats i ett par år men ändå har det finansiella systemet kunnat 
känna av det (Mishkin & Eakins 2009 s. 517). Finansinspektionen (fi.se 2001) har i 
omgångar definierat tre metoder för banker att använda för riskklassificering. Det handlar 
om schablonmetoden och två interna riskklassificeringsmetoder, med skilda krav. De 
större svenska bankerna har infört avancerade IRK-modeller efter att finansinspektionen 
godkänt bankernas interna informationssystem om risker. För många banker är syftet med 
Basel II att kunna få ett sänkt kapitaltäckningskrav eller att kapitalet ska allokeras om 
från banker med låg risk till banker med hög risk1. Med förfinade interna 
riskklassificeringsmetoder leder det till en mer diversifierad prissättning och lägre risker 
för bankerna.2 En kund som skiftar mellan riskklasser snabbare får en mer rörlig 
prissättning. Kapitaltäckningskravet är enligt Basel II: s regler en funktion av flera olika 
risker kopplat till riskvägda tillgångar. De riskerna som regelverket främst syftar på är 
kredit-, marknads-, och operativ risk. Att banker sätter in interna 
riskklassificeringsmetoder i syfte att minska kapitaltäckningskravet har kritiserats i 
forskningen med hänvisning till att syftet med Basel II kan gå förlorat. Samma argument 
är Tomas Hjalmarsson inne på att bankerna inte har förstått att det handlar mer om 
självkännedom än låga kapitaltäckningskvoter.3  
 
Basel II har ersatt Basel I som är mycket kritiserad. Basel II har likt det första regelverket 
också utstått en del kritik. Enligt respondenterna har Basel II inneburit mer riskavvägda 
regler4. Bankerna inhämtar både intern och extern information om sina kunder och får en 

                                                 
1 Göran Olander, SEB region vast; Christina Ljung, SHB 
2 Göran Olander, SEB region väst 
3 Tomas Hjalmarsson, ICA-banken 
4 Göran Olander, SEB region väst; Ola Axelsson, Länsförsäkringar Bank & Försäkring 
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bättre bild av sina kunder. Samtidigt har inte kreditgivningsprocessen skiftat väsentligt.5 
Huvudmålet för Basel II är att skapa stabilitet i det finansiella systemet (BIS 2006). Det 
här var inte det första som respondenterna gick in på när de fick frågan om syftet med 
Basel II. Huvudsyftet med Basel II enligt bankansvariga handlade om att bankerna skulle 
få bättre riskkontroll och därmed lägre kapitaltäckningsnivåer.6 Jens Magnusson 
kritiserade målet med finansiell stabilitet med hänvisning till finanskrisen som brutit ut.  
 

5.3 Konsekvenserna av Basel II 
 
Kapitaltäckningsregler och riskhantering för med sig några konsekvenser  
Uppstartskostnader för Basel II var mycket omfattande och det bekräftas ofta av 
respondenterna. Tion (2008) går in på att konkurrensfördelar skapas för etablerade större 
banker mot små entreprenörsbanker. Även efter systemen är implementerade skapas 
skalfördelar för de med avancerade rapporteringssystem. Swedbank med många av sina 
självständiga region- och lokalkontor erkänner en sådan nackdel. Kostnaderna för Basel 
II lägger extra press på de självständiga region- och lokalkontor. Relevansen för 
riskuppföljning i en bank med 7 anställda kan ifrågasättas.7

 
Begreppet procyklikalitet, som förekommer flitigt bland många artiklar och litteratur, är 
ett av de tyngsta argumenten mot Basel II och reglerat eget kapital för banker. 
Resonemanget bygger på ökad andel risker och konkurser som inträffar under en 
recession när allt mer kapital måste ligga bundet för att täcka sannolikheten för framtida 
förluster. Antingen behöver banken mer kapitalinförsel eller förminskad utlåning. Ofta 
nämns Basel II tillsammans med IFRS redovisningsregler leder till högre volalitet och 
procyklikalitet för att bankerna snabbare blir känsliga och defensiva under 
lågkonjunkturer (Saurina & Trucharte 2006; Penn 2008). Många respondenter 
tillbakavisar dock att Basel II lägger mer tyngd på kreditåtstramningen i en 
lågkonjunktur. Det hänvisas till att banker med eller utan Basel II utgår från en 
försiktighet och att intentionen är att återfå sina utlånade medel som vanligt.8 Det finns 
banker som också påpekar att Basel II har den här betydelsen i sådana tider. 
Respondenten från Swedbank Sjuhärad AB uttrycker att Basel II orsakar procyklikalitet. 
Framförallt riskvikterna som är gynnsamt anpassade för bolån med bostäder som säkerhet 
leder sällan till höga kreditrisker. Det har som konsekvens långsamt bidragit till 
finanskrisen för att bostäder har blivit attraktivare under kapitaltäckningsreglerna, vilket 
lett till fastighetsbubblor i USA, Spanien och Irland.9 Bolånekonkurrensen i Sverige 
hårdnar också. I storstäderna är det extra attraktivt att finansiera bolån, vilket har drivit 
ner marginalerna.10

 

                                                 
5 Christina Ljung, SHB 
6 Göran Olander SEB, Christina Ljung SHB och Ola Axelsson Länsförsäkringar 
7 Jens Magnusson, Swedbank Sjuhärad 
8 Tomas Hjalmarssson, ICA Banken; Christina Ljung, SHB; Dick Axelsson, Länsförsäkringar; Göran 
Olander, SEB region väst 
9 Jens Magnusson, Swedbank Sjuhärad 
10 Göran Olander, SEB 

- 38 - 



 

De flesta av respondenterna är överens om att fördelarna med Basel II väger tyngre än 
nackdelarna och många uttrycker mycket förbättringar som regelverket bidrar med. 
Riskhanteringen blir ett naturligt inslag i kreditgivningen och kreditgivarna kan med 
hjälp av IT-system göra riskbedömningar på kundernas överlevnadsförmåga. Det har lett 
till att bankerna måste vara försiktiga med sina risker i det egna kapitalet och det kan 
skapa förtroende mellan bankerna då vetskapen finns att samma regler används världen 
över. Basel II har bidragit till en harmonisering i det globala finansiella systemet. För 
många banker sänks kapitaltäckningskravet med anledning av deras låga risker.11

 

5.4 Företagsfinansiering 
 
Under Basel II är företagen mer kalibrerade och det är uppdelat i flera riskklasser. I stort 
sätt alla respondenter poängterar att diversifieringen har blivit påtagligare. Priset spelar in 
på ett individuellt plan och skillnaden mellan de bästa och sämsta kunderna är stor.12 
Samtidigt som företagen under kristider får svårare att finansiera sig från 
kreditmarknaden finns en del andra marknader att hämta kapital ifrån. Den vanligaste 
finansieringsformen förutom kredit från bank är att emittera aktier eller göra 
aktieägartillskott. När den möjligheten är svår att genomföra kan företaget vända sig till 
Almi eller realisering av egna tillgångar som varulager eller försäljning av fakturor. 
Kreditvärderingen på företagen avgörs av en mängd data vilket kan vara uppgifter i 
bokslut, nyckeltal mycket kundbesök för att se med egna ögon vad företaget äger. Alla 
faktorer kokar ihop till en rating på bolaget.13  
 
Bankerna har inget riskkapital om den synvinkeln intas och att finansiera förluster har 
den aldrig sett som attraktivt. När ett företag fått nej från en bank och denne vänder sig 
till massmedia kan det framställas som att bankerna inte lånar ut till några.14 Saurina & 
Trucharte (2004) hävdar att små- och medelstora företag kan bli missgynnade av Basel II 
då normalt bolagen har en högre sannolikhet till fallissemang. Reaktionen hos 
respondenterna är blandad en del hävdar att mindre företag drabbas hårdare i och med 
migration av krediter från den svenska kreditmarknaden i samband med de nya 
kapitaltäckningsreglerna. Andra hävdar att större företag kan kräva mer i 
kapitaltäckningskvot eftersom det är intensivare och har mer affärshändelser i större 
bolag15. Många respondenter hävdar att det inte är Basel II som orsakar en recession i 
företagsfinansieringen. Företagen får fortsatt lån om de kan visa upp hållbara prognoser. 
Det sker en utflykt av krediter till sämre riskklasser, vilket är naturligt under en recession.  
 
 
 

                                                 
11 Tomas Hjalmarsson, ICA Banken; Göran Olander, SEB; Ola Axelsson, Länsförsäkringar; Christina 
Ljung, SHB 
12 Göran Olander, SEB region väst 
13 Christina Ljung, SHB 
14 Göran Olander, SEB region väst 
15 Jens Magnusson, Swedbank Sjuhärad; Christina Ljung, SHB 
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5.5 Tolkning 
 
I forskning (Wahlström 2009) liknande den vi avhandlar men mer fokuserande på 
fördelar och nackdelar, lyfter bankpersonal av olika grad fram flera positiva sidor. Basel 
II resulterar i framgångsrikare investeringsmiljö för banker och större lönsamhet. Mer 
fördelar är att få mäta riskerna med egna modeller. Bättre interna kontrollsystem för 
risker. Negativa aspekter är interna problem kan komma upp och många hos bankens 
operativa personal som inte alltid förstår reglerna, olika tolkning och vag reglering. 
Forskningen försöker balansera upp att bankerna både ser fördelar och nackdelar med 
Basel II. I de intervjuer vi har utfört tycker majoriteten att Basel II innebär mest positiva 
effekter. Även när det undersökts under tider av recession tycker respondenterna att det 
inte kan lastas på Basel II utan att det handlar om normalt beteende från banker under 
sämre ekonomiska förhållanden.  
 
De som arbetar med kreditgivning är duktiga på att förklara under vilka kriterier utlåning 
sker på. Som intervjuare får man en idé över hur Basel II integreras i utlåningen för att 
göra den snabb och decentraliserad. När intervjuerna utförs med andra funktioner som 
ekonomifunktion går diskussionen över till analys av reglernas konsekvenser på 
ekonomin. För att få rapporteringssystemet att fungera är utvecklingen inom IT väldigt 
viktig. Alla respondenter minns introduktionskostnaderna som Basel II medförde. Det har 
förändrat mest i hur standardiseringen och hanteringen av intern och extern information 
bedrivs. Formulär fylls i datorerna och beroende på hur stora kreditbesluten är så kommer 
olika auktoriteter in i bilden. Det medföljer hur stor analys görs på kunderna och hur ofta 
kunden kreditbedöms. 
 
Företagsfinansieringen ger respondenterna en annan bild än den teoretiska referensramen. 
Det är överdrivet att företagsfinansieringen påverkas så mycket som massmedia vill få 
det till. En respondent påpekar att de lånar ut mer pengar till företagen än någonsin16. 
Andra påpekar att företagsfinansiering dämpas men att det inte kan tillskrivas Basel II. 
Företagsfinansiering påverkas av lågkonjunkturer allmänt sett precis som allt annat. Ofta 
beror det på att företagen inte kan uppvisa en tillfredställande resultatutveckling eller att 
bankerna inte har tillräckligt med eget kapital att låna ut till nya kunder. För småföretag 
finns det sällan andra finansieringsformer än banken i Sverige. Det finns inte en tradition 
av privatfinansiering och kapitalister i Sverige och det är liten soliditet i dem minsta 
bolagen.  

                                                 
16 Göran Olander, SEB 
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6 Slutsatser 
 
Vad anser bankerna om de nya kapitaltäckningsreglerna och hur påverkar de nya 
kapitaltäckningslreglerna företagsfinansieringen i tider av finansoro? 
 
Syftet med Basel II (kapitaltäckningsreglerna) är att bidra med stabilitet i det finansiella 
systemet, lika konkurrensförhållanden internationellt, låta kapitalkravet direkt återspegla 
risktagandet och primärt vägleda internationellt verksamma banker med tillämpliga 
principregler.  
 
De generella slutsatserna grundar sig på att ett nytt regelverk är nödvändigt för att låta 
kapitaltäckningen följa med utvecklingen i den finansiella sektorn. Fler risker är 
inräknade i riskberäkningarna i bankernas kalkyler. Det nya regelverket räknar även in 
operativ risk när kapitaltäckningen räknas ut. Banker som implementerar interna 
riskklassificeringssystem kommer att minska kapitaltäckningen eftersom det leder till 
förfinad prisdiversifiering. Regelverket ger incentiv till att implementera avancerade 
interna risksystem i banksystemet.  
 
Finansiell stabilitet är viktigt för både finanssektorn och industrisektorn att få tillgång till 
kapital genom banker eller olika finansiella institutioner. Genom kapitaltäckningsreglerna 
förväntas det att försiktigheten hos bankerna blir viktigare, särskilt till små- och 
medelstora företag. Försiktigheten prioriteras ännu mer vid en tid med kapitalknapphet. 
Det är därför det har blivit viktigare att skydda sig mot kreditrisker eftersom 
kreditförluster har ökat markant sedan 90-talet. Bankerna är försiktiga att låna ut till 
privatpersoner och företag med hänvisning till ökad sannolikhet för fallissemang.  
 
För respondenterna har de största konsekvenserna med dem nya kapitaltäckningsreglerna 
varit förbättrade riskhanteringssystem. Förbättrade rutiner med risker kommer leda till att 
bankerna kan sänka sin kapitaltäckning. Vid implementering av systemen; IT-system, 
utbildning av personal och rapporteringskostnader har ökat oerhört mycket för bankerna i 
början. Basel II skapar problem för nya aktörer eftersom Basel II ställer högre krav på 
rapporteringssystem och konkurrensfördelar för banker som har fungerande system på 
plats. Respondenterna tycker att det är positivt för harmoniseringen att internationella 
aktörer får en samsyn på riskerna i sina utlåningsportföljer. Det rådde delade åsikter om 
Basel II: s inverkan på företagsfinansiering. De flesta ville inte beskylla Basel II för att 
inverka på kreditåtstramningen. De nya kapitaltäckningsreglerna är mer optimerade inom 
företagsfinansiering idag än tidigare. Det finns större frågetecken hur Basel II påverkar 
bolånemarknaden.  
 
Sammanfattningsvis tycker vi själva att de nya kapitaltäckningsreglerna har en positiv 
påverkan på finansmarknaden för att förhindra eller minska kreditbubblor. Det är kanske 
lite för tidigt att bedöma helt de nya kapitaltäckningsreglerna eftersom de nya reglerna 
trädde i kraft 2007. Det är samma år som bubblan sprack på den finansiella marknaden.  
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Svaret på frågan är att dem nya kapitaltäckningsreglerna är positiva för den svenska 
finansmarknaden men det finns ändå utrymme för att små- och medelstora företag att bli 
sårbara i en tid med turbulens på finansmarknaden. Nackdelen med 
kapitaltäckningsreglerna för bankerna är i början att implementera och anpassa sina 
system till det.  
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7 Avslutande diskussion 
 
Det som var ganska intressant för oss under forskningstiden som vi märkte är att trots 
regler och lagar finns för finansmarknaden är det mycket individuella beslut som 
återspeglas i finansiella beslut, vilket kan orsaka skada på finansmarknaden. Om 
finanssektorn skulle följa efter reglerna till 100 %, skulle eventuell sårbarhet begränsas 
mycket mer. Vi har fullständig förståelse för en öppen marknad där konkurrensen är 
väldigt hård, vilket leder till att många risker tas automatiskt.  
 
Basel II är relativt nytt och än har ingen sett påverkan på kreditmarknaden fullt ut. Det 
skulle vara intressant att se hur det påverkar kreditförluster i framtiden och påverkar 
stabiliteten framöver. Många banker har fortfarande de gamla Basel I reglerna som de 
följer efter och med åtanke att amerikanska banker börjar implementera Basel II under 
2008 och 2009 kan de behöva mer tid på sig innan en bättre analys kan genomföras.  
 
Det var intressant att intervjua personer med olika befattningar i bankerna. Det märktes 
att deras kunskapsnivå var hög inom området som vi forskade. Vår förkunskap genom 
litteraturgenomgång byggdes på och berikades. Respondenterna tvekade sällan i sina svar 
och hade långa utläggningar. Det var synd att vi inte fick chansen att se hur IT-systemet 
var uppbyggt och hur kommunikationen fungerar. Vår inblick i finanssektorn var 
inledningsvis begränsad innan forskningen startade och vår studie av några 
bankansvariga har förstärkt kunskapen ytterliggare över hur banksystemet är uppbyggt. 
Det var intressant att se skillnader i hur bankerna arbetade tillsammans med sina kunder 
och redogjorde för sin affärsmodell. Att träffa de här personerna på bankerna var ett stort 
kunskapslyft för oss. 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Ett intressant område för vidare forskning handlar om kreditvärderingsbolag. 
Kreditvärderingen härstammar från USA, men verkar internationellt numera. Vårt förslag 
för vidare forskning är hur det förhåller sig med träffsäkerheten i deras 
kreditbetygsättning.  
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Bilaga 
 
Intervjumall 
 
Vad är syftet med Baselreglerna enligt Er? 
 
Vad har ni för inställning mot Basel II? 
 
Hur har Basel II (kapitaltäckningsreglerna) påverkat bankens arbete med riskhantering? 
 
Vad är Basel II påverkan på kreditbedömningarna? 
  
Blir det finansiella systemet mer eller mindre rättvist mellan länder med internationella 
regler om kapitaltäckning? 
 
Beskriv hur Basel II påverkar krediter under finanskristiden? 
 
Beskriv vilken extern information som inhämtas vid kreditbedömning av företag? 
 
Vad betyder kvalitativa bedömningar för er utlåning och har de påverkats av Basel II? 
 
Motivera om ni tycker att fördelarna är större än nackdelarna, eller vice versa, med Basel 
II? 
 
Hur förändras företagets finansiering under kristider?  
 
Vilka skillnader finns mellan större företag och mellanstora samt mindre företag förmåga 
att finansiera sig efter Basel II? 
 
Beskriv om Basel II förstärkt kreditåtstramningen under finanskristiden? 
 
Vad är det för saker som man tar hänsyn till vid kreditbedömning? 
 
Om det blir svårare att få krediter finns det andra sätt för företagen att finansiera sig? 
 
Hur påverkar Basel II kreditflödet till företagen under kristider?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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