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Sammanfattning 
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Problemformulering:  Vilken  påverkan  har  Basel  II:s  uppdaterade  hantering  av 
kreditrisker i pelare 1 samt den aktiva risktillsynen under pelare 2 på 
de svenska nischbankernas konsumentkreditgivning? 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att beskriva vilken påverkan Basel II:s förnyade 
hantering  av  kreditrisker  under  pelare  1  har  på  de  svenska 
nischbankerna samt hur pelare 2 kommer att påverka dem. Vi vill  i 
vår studie även förklara om det finns något orsak – verkan samband 
mellan  det  nya  regelverket  och  nischbankernas  kreditprövningar 
samt eventuella effekter i deras riskhantering och prissättning. 

Metod och empiri:  Vi  har  valt  en  induktiv  metod  och  gjort  en  kvalitativ 
undersökning.  I  uppsatsen  har  vi  utgått  från  fyra  svenska 
nischbankers perspektiv. Empirin  har  vi  inhämtat  från 
telefonintervjuer  med  utvalda  respondenter  från  Länsförsäkringar 
Bank, SkandiaBanken, GE Money Bank och ICA Banken. 

Slutsatser: 
•  Arbetet  med  rena  kreditprövningsbitar,  som  creditscoring,  har  ej 

påverkats av Basel II om schablonmetoden för kreditrisk valts. 

•  Banker  som  tidigt  infört  högteknologiska  system  i  verksamheten, 
som ofta nya mindre banker har gjort, har  fått  en enklare övergång 
till Basel II. 

•  Basel  II  för  med  sig  en  riskjusterad  prissättning  och  en  rättvisare 
kreditmarknad. 

•  Interna  beräkningsmetoder  är  väldigt  resurskrävande  att  utveckla, 
men ger samtidigt en större riskkänslighet. 

•  Pelare 2 medför att nischbankerna fått höja sofistikeringsgraden. 

•  Basel II för med sig en ytterligare prispress på bolånemarknaden.
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Abstract 

Title:  Basel II – The New Basel Capital Accord and its influence on small 
Swedish banks and their retail banking and risk management 

Seminar:  May 24 th , 2007 

Course:  FEK318  Bachelor  thesis  in  Business  Administration,  10  Swedish 
credits 

Authors:  Mattias Kjellberg, David Uhlmann & Ivana Zubac 

Advisor:  Joakim Winborg 

Keywords:  Capital  cover,  capital  requirements,  Basel  II,  credit  giving,  credit 
risk, risk management, retail banking, small banks, pillar 2 

Problem:  What  influence  does Basel  II  and  the  new updated management  of 
credit risks in pillar 1 and the active risk control  in pillar 2 have on 
small Swedish banks retail banking? 

Purpose:  Our  essay  seeks  to  explore  what  influence  pillar  1  and  the  new 
updated management of credit risks in the new capital accord Basel 
II have on small Swedish banks and what influence pillar 2 have. We 
also  want  to  explain  if  Basel  II  has  influences  on  small  Swedish 
banks  credit  analysis  and  possible  effects  in  their  risk management 
and pricing. 

Methodology:  In our essay we use an  inductive approach and our chosen research 
method  is  the  qualitative  one.  We  have  chosen  to  look  into  four 
small  Swedish  banks,  and  the  empirical  data  is  obtained  from 
telephone  interviews  with  selected  respondents  from 
Länsförsäkringar Bank,  SkandiaBanken, GE Money Bank  and  ICA 
Banken. 

Conclusions: 
•  The work with credit  scoring does not get  influenced by Basel II  if 

the Standardised Approach is chosen. 
•  Banks  that’ve  early  implemented high  technological  systems  in  the 

organization,  that  small  banks  normally  do,  have  gotten  an  easier 
transition to Basel II. 

•  Basel  II will  result  in a  risk adjusted pricing and a more  fair credit 
market. 

•  Internal  Ratingsbased  Approaches  is  very  demanding  to  develop, 
but at the same time it’s a more risk sensitive approach. 

•  Pillar 2 results in a more sophisticated work for the small banks. 
•  Basel  II  results  in  a  further  price  press  on  residential  loans  in 

Sweden.
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1 Inledning 

Med  detta  inledande  kapitel  har  vi  för  avsikt  att  förse  läsaren  med  en  introduktion  till  det 
problemområde  uppsatsen  kommer  att  behandla.  Därefter  följer  en  problemdiskussion  som 
mynnar  ut  i  en  preciserad  problemformulering  och  ett  syfte  där  ändamålet  med  uppsatsen 
vidare  beskrivs.  Avslutningsvis  följer  en  redogörelse  för  målgrupp,  avgränsningar,  centrala 
begrepp samt en presentation över fortsatt disposition av uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

För att en samhällsekonomi ska fungera krävs enligt Sveriges Riksbank (2004) en stabilitet i det 
finansiella system som fyller en rad funktioner som är väsentliga för samhället. De tre viktigaste 
uppgifterna är: 

•  Att omvandla sparande till finansiering 
•  Att hantera risk 
•  Att tillhandahålla effektiva betalningsmöjligheter 

Vidare skriver Browaldh (1989) att bankerna spelar en avgörande roll i det finansiella systemet 
och  en  eventuell  kris  inom  banksektorn  skulle  medföra  stora  kostnader  för  samhället.  Om 
bankerna  skulle misslyckas  i  sin  uppgift  och  göra missar  i  sina  kreditprövningar,  skulle  detta 
leda till  stora  förluster, både mänskligt och ekonomiskt sett. SOU (1998:160) menar därför att 
myndigheter  ständigt  försöker utforma regleringar  som kan  vara ett  sätt  att  skapa stabilitet på 
den finansiella marknaden. Dessa regleringar skapas för att försäkra sig om bankernas resistens 
gentemot olika  former av störningar, då det är bankernas motståndskraft som är avgörande  för 
den  finansiella  marknadens  stabilitet.  Det  krävs  således  regleringar  för  att  minska  risken  för 
förluster, men även åtgärder som ökar motståndskraften i de fall förluster skulle uppkomma. 

Finansinspektionen  (2001)  skriver  att  en  reglering  som  arbetades  fram  av  den  globala 
Baselkommittén av banktillsyn 1988 för att öka stabiliteten i det finansiella systemet och minska 
risken för störningar var de s.k. kapitaltäckningsreglerna som även infördes i svensk lagstiftning. 
Kapitaltäckningsreglerna  innebär att  ju  högre  riskexponering desto högre kapitaltäckningsgrad 
krävs.  Med  andra  ord  så  anger  kapitaltäckningsreglerna  minimikraven  på  storleken  av  den 
finansiella  buffert  som  banker  med  olika  verksamhet  måste  ha  för  att  kunna  möta  oväntade 
förluster.  Storleken  på  denna  buffert  är  relaterad  till  hur  omfattande  och  hur  riskfylld 
verksamheten är. 

Vidare skriver Finansinspektionen (2001) att erfarenheter från finansiella kriser i världen under 
1990talet visade att reglerna  inte räckte till. De gav  för sent utslag vid en  förhöjd risk, vilket 
ledde till för långa dröjsmål innan aktiva åtgärder sattes in. Regelverket kunde inte heller på ett 
tillförlitligt  sätt  beräkna  kapitaltäckningsgraden  som  mått  på  bankernas  verkliga  finansiella 
motståndskraft. Trubbigheten  i de gamla reglerna  i kombination med den snabba utvecklingen 
på finansmarknaden ledde således till att en revidering av reglerna blev nödvändig. Detta för att 
få en bättre och mer flexibel anpassning till de faktiska risker bankerna tar på sig.
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Finansinspektionen (2002) berättar att Baselkommittén 1998 därför påbörjade arbetet med att ta 
fram  nya  kapitaltäckningsregler  för  att  möta  de  problem  som  uppstått.  Den  1  februari  2007 
trädde så det nya kapitaltäckningsregelverket Basel II i kraft enligt Finansinspektionen (2007a), 
och  i  Sverige  består  regelverket  av  både  lagen,  förordningen  om  kapitaltäckning  och  stora 
exponeringar samt av föreskrifter från Finansinspektionen. 

Finansinspektionen  (2001)  skriver  att  målsättningen  och  syftet  med  de  nya 
kapitaltäckningsreglerna är  i princip  likvärdiga med de  från 1988, men med den skillnaden att 
ett mål om en förbättrad och mer rättvis riskkänslighet samt en mer heltäckande behandling av 
olika  typer av  risk  har  tillkommit. Vidare  säger Finansinspektionen  (2001) att de nya  reglerna 
breddas från att tidigare endast ha innehållit en huvudkomponent, eller pelare: ett minimikrav på 
kapital  för  kreditexponering  till  att  nu  omfatta  ytterligare  två  pelare.  Pelare  2  innefattar  den 
aktiva risktillsynen, som innehåller krav på en samlad kapitalbedömning, där man väger in också 
andra  risker  och  även  tar  hänsyn  till  bankens  riskprofil  och  riskhanteringsförmåga. Dessutom 
tillkommer pelare 3  som  innehåller krav på  information och genomlysning,  så att marknadens 
aktörer  ges  bättre  möjligheter  att  bedöma  bankens  starka  och  svaga  sidor  inom  områdena 
risknivå och kreditkvalitet. 

1.2 Problemdiskussion 

Finansinspektionen  (2002)  skriver att bankernas  riskexponering kommer bli mer nyanserad då 
de nu måste ta särskild hänsyn till den operativa risken utöver marknads och kreditrisk. Vidare 
ger  de  nya  reglerna  en  möjlighet  för  bankerna  att  själva  utveckla  och  använda  egna  interna 
beräkningsmetoder  för  kreditrisk  och  de  behöver  således  inte  använda  schablonmodeller  som 
tidigare. Dessutom finns det enligt Finansinspektionen (2001)  förutsättningar att tro att de nya 
reglerna kommer att innebära större skillnader i räntor mellan olika kunder, då prissättningen av 
risk  nu  kan  bli  mer  korrekt  och  kundanpassad.  Lånefinansiering  med  låg  risk  ska  således  bli 
mindre kostsam och lånefinansiering med hög risk mer kostsam. 

Braconier  (2006)  säger att  sedan bankmarknaden  liberaliserades  i mitten av 1990talet har det 
vuxit  fram  en  rad  nya  mindre  banker  som  på  allvar  utmanar  storbankerna  och  som  försöker 
knyta  till  sig  allt  fler  kunder.  Först  ut  var  nischbanker  som  Skandiabanken,  Länsförsäkringar 
Bank och Ikanobanken. Vidare säger Wihlborg (2000) att nischbanker är banker som skaffar sig 
skalfördelar  genom  specialisering  inom  ett  eller  några  få  segment  av  en  fullständig 
bankverksamhet. Det handlar främst om segmentet konsumentkrediter enligt Högström (2001). 
De utnyttjar specialkompetens inom detta område och försöker ta marknadsandelar från de stora 
bankerna,  och  således  få  en  betydande  position  på  just  det  området.  Enligt  Konsumenternas 
Bank och finansbyrå (2007) sker deras kundkontakter huvudsakligen via telefon och Internet. 

En kvantitativ studie om det nya regelverkets påverkan på världens banker slutfördes år 2002 av 
Baselkommittén  själva.  Studien  innefattade  alltifrån  storbanker  till  nischbanker  och  fokus  i 
undersökningen lades på pelare 1 och hur bankernas kapitalkrav förmodas förändras. Resultatet 
av  denna  undersökning  visade  enligt  Finansinspektionen  (2003)  att  kapitalkraven  för  mindre 
banker  i EUländerna  blir  betydligt  lägre  om de  tillämpar  den  interna  beräkningsmetoden  för 
kreditrisk.  Orsaken  anses  vara  att  kapitalkravet  för  bankverksamhet  riktad  till  hushåll  och 
småföretag, ett betydande segment  för dessa banker, generellt  sett blir  lägre. Motiveringen  till 
att kapitalkravet blir lägre är att risken i denna portfölj minskas.
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Lind  (2005)  nämner  att  regelverk  av  denna  kaliber  och  eventuella  förändringar  som  det  kan 
medföra  givetvis  kostar  pengar,  varför  det  måste  behandlas  utifrån  sofistikeringsgraden  i 
bankerna, dvs. införandet av Basel II får inte kosta mer än vad det smakar. Lind (2005) fortsätter 
med att berätta att Basel II har olika komplexitetsnivåer som banker kan välja mellan beroende 
på hur sofistikerad deras verksamhet är. Marknaden och tillsynsmyndigheterna förväntar sig att 
avancerade  och  stora  banker  kommer  att  använda  avancerade  riskhanteringsmetoder  medan 
mindre banker kan använda sig av ett  enkelt och mindre kostsamt  system. Finansinspektionen 
(2005a) skriver  i deras senaste rapport om Basel  II att det  redan 2005 på många håll  fanns en 
god  kunskap om Basel  II  och  vilka  krav  det  ställer, men detta  gällde  i  första  hand  de  största 
bankerna.  Bland  de  mindre  aktörerna  var  kunskapsläget  av  skiftande  karaktär  och 
Finansinspektionen  (2005a)  berättar  att  det  nya  regelverket  ställer  omfattande  krav  även  på 
mindre banker och att det därför är viktigt att även dessa banker sätter sig in i det här. 

I våra  förundersökningar har vi upptäckt att svenska studier endast har utförts på storbankerna 
och  hur  det  nya  regelverket  påverkar  dem,  samtidigt  som  dessa  och  Baselkommitténs  studie 
gjordes  innan  regelverket  trädde  i  kraft.  Gemensamt  för  de  svenska  studierna  (Dimova, 
Georgson  &  Johansson,  2006;  Dahlberg,  Lernell  &  Nurminen,  2006;  Lay,  Nordström  & 
Sandberg,  2002)  är  att  Basel  II  torde  resultera  i  att  storbankerna  använder  mer  avancerade 
riskmodeller  och  beräkningar  för  att  på  ett  bättre  sätt  hantera  och  kontrollera  risker  i 
verksamheten.  Basel  II  torde  också  leda  till  en  utökad  individualiserad  riskbedömning  och 
riskdifferentierad  prissättning.  Baselkommitténs  studie  innefattade  emellertid  europeiska 
nischbanker enligt Finansinspektionen (2003), men denna studie fokuserade som sagt endast på 
hur kapitalkravet under pelare 1 kommer att förändras. 

Med  bakgrund  av  ovanstående  resonemang  finner  vi  motivation  och  en  teoretisk/praktisk 
relevans  i  att  gå  in  djupare  på  området  och  ge  en  uppdaterad  bild  av  vilka  utslag  det  nya 
regelverket  får  på  de  svenska  nischbankerna,  som  enligt  Svenskt Kvalitetsindex  (2006)  olika 
kundnöjdhetsundersökningar får bäst betyg från privatmarknadskunderna och knyter till sig fler 
och  fler  kunder. När  det  nu  enligt  Finansinspektionen  (2001)  och Finansinspektionen  (2005a) 
ställs nya och mer omfattande krav på riskhantering vid kreditgivning så väcks frågor om vilken 
påverkan  detta  får  på  nischbankerna  och  deras  kreditprövningar. Vårt  fokus  i  undersökningen 
kommer  att  ligga  på  hanteringen  av  kreditrisk  under  pelare  1  samt  på  ett  av  de  nya  stora 
regelinslagen,  pelare  2  som  innehåller  krav  på  en  aktiv  risktillsyn  och  en  samlad 
kapitalbedömning. 

1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan leder fram till följande preciserade problemformulering: 

•  Vilken  påverkan  har  Basel  II:s  uppdaterade  hantering  av  kreditrisker  i  pelare  1  samt 
den  aktiva  risktillsynen  under  pelare  2  på  de  svenska  nischbankernas 
konsumentkreditgivning? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens  syfte  är  att  beskriva vilken  påverkan Basel  II:s  förnyade hantering  av  kreditrisker 
under pelare 1 har på de svenska nischbankerna samt hur pelare 2 kommer att påverka dem. Vi
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vill  i  vår  studie  även  förklara  om  det  finns  något  orsak  –  verkan  samband  mellan  det  nya 
regelverket och nischbankernas kreditprövningar  samt eventuella effekter  i deras riskhantering 
och prissättning. 

Vi vill undersöka hur pass väl nischbankerna klarar av att leva upp till de krav Basel II ställer, 
då det nya systemet är mer omfattande och kommer att innebära en del strukturella förändringar 
för bankerna. 

1.5 Målgrupp 

Vi  vill  med  uppsatsen  ge  aktörerna  inom  den  finansiella  marknaden,  bankanställda  samt 
nischbankernas  nuvarande  och  potentiella  kunder  insikt  i  vilka  utslag  det  nya  regelverket 
kommer att ge på de svenska nischbankerna. Vi vill även att uppsatsen ska vara givande både 
för  studenter  inom  finansieringsområdet  och  för  andra  personer  med  allmänintresse  av 
bankmarknaden. 

1.6 Avgränsningar 

Vi  kommer  endast  att  fokusera  på  hur  Basel  II  påverkar  nischbankernas  kreditgivning  till 
privatpersoner. Enligt Finansinspektionen (2003) ryms kreditgivning till privatkunder inom den 
bankverksamhet  som  brukar  kallas  retail  banking  och  denna  verksamhet  karaktäriseras  av  ett 
stort  antal mindre  transaktioner.  Inom  retail  banking  ingår  även  kreditgivning  till  småföretag, 
men vår avgränsning  till privatpersoner  faller  sig naturligt då nischbankerna har kreditgivning 
till just privatpersoner som sitt huvudsakliga affärsområde. 

1.7 Centrala begrepp 

Kreditprövning vid konsumentkrediter  Kreditprövningen  går  ut  på  att  kreditgivaren,  innan 
kredit  beviljas,  skall  pröva  och  bedöma  om 
konsumenten  har  ekonomiska  förutsättningar  för  att 
kunna  betala  ränta och amortering på krediten  (KKrL, 
1992:830). Kreditprövningen ger  således kreditgivaren 
ett  underlag  för  bedömningen  av  den  risk  som  kan 
finnas  i att  inte återfå det utlånade kapitalet enligt Lag 
(2004:297) om bank och finansieringsrörelse 

Konsumentkredit  Lån till privatpersoner (Koch & MacDonald, 1999). 

Nischbanker  Med nischbanker  avses  de  banker  som etablerats  efter 
avregleringen  på  finansmarknaden  (Braconier,  2006). 
Deras  verksamhet  specialiserar  sig  främst  på  ett 
begränsat  utbud  av  produkter  och  tjänster  (Wihlborg, 
2000).  Främst  handlar  det  om  segmentet 
konsumentkrediter  enligt  Högström  (2001)  och 
Konsumenternas Bank  och  finansbyrå  (2007)  berättar
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att  deras  kundkontakter  huvudsakligen  sker  över 
Internet eller via telefon. 

Kreditrisk  Falkman (2002) definierar kreditrisk som risken för att 
en  kredittagare  inte  skall  fullgöra  sitt  kreditåtagande 
vad det gäller betalning och att den säkerhet som ställts 
inte täcker kreditgivarens fordran. 

1.8 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 
Inledningsvis  kommer  vi  i  detta  kapitel  kort  redogöra  för  uppkomsten  till  det  nya 
kapitaltäckningsregelverket  Basel  II.  Därefter  följer  en  utförlig  presentation  av  det  nya 
regelverket  och  dess  tre  pelare.  Efter  detta  kommer  vi  att  behandla  hur  bankerna  hanterar 
kreditgivning till privatpersoner samt hur riskhanteringen inom banksektorn går till och då med 
fokus på konsumentkreditgivning. 

Kapitel 3 – Metod 
I detta kapitel redogör vi för den metod som tillämpats i uppsatsen för att uppfylla dess syfte och 
besvara problemformuleringen. En diskussion kommer att  föras där metodvalen motiveras och 
det  praktiska  tillvägagångssättet  presenteras.  Avslutningsvis  beaktas  problem  med  den  valda 
metoden. 

Kapitel 4 – Empiri 
I detta kapitel kommer den empiriska data som samlats in under intervjutillfällena att redovisas. 
Här återges de utvalda nischbankernas situation med avseende på det aktuella problemområdet. 

Kapitel 5 – Analys 
Detta kapitel  innehåller vår analys där vi utifrån vår  teoretiska referensram och empiriska data 
analyserar respondenternas syn på konsekvenserna av den uppdaterade hanteringen av kreditrisk 
i Basel II, samt hur pelare 2 i det nya regelverket påverkar. 

Kapitel 6 – Slutdiskussion 
I  detta  kapitel  diskuteras  de  slutsatser  vi  dragit  av  undersökningen.  Kapitlet  avslutas  med 
implikationer till bankerna samt förslag till vidare forskning. 

Inledning  Teoretisk 
referensram 

Metod  Empiri  Analys  Slutdiskussion
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2 Teoretisk referensram 

Inledningsvis  kommer  vi  i  detta  kapitel  kort  redogöra  för  uppkomsten  till  det  nya 
kapitaltäckningsregelverket  Basel  II.  Därefter  följer  en  utförlig  presentation  av  det  nya 
regelverket  och  dess  tre  pelare.  Efter  detta  kommer  vi  att  behandla  hur  bankerna  hanterar 
kreditgivning till privatpersoner samt hur riskhanteringen inom banksektorn går till och då med 
fokus på konsumentkreditgivning. 

2.1 Basel II – det nya regelverket för kapitaltäckning 

Finansinspektionen (2002) skriver att för att främja säkerhet och sundhet i banksystemet och för 
att  skapa  likartade  konkurrensförhållanden  för  internationellt  aktiva  banker  skapades  det  så 
kallade Baselackordet,  som  publicerades  1988.  För  att  dessa mål  skulle  uppnås  arbetades  ett 
antal  schablonartade  minimiregler  fram  för  hur  mycket  kapital  banker  skulle  ha  som 
skyddskudde  i  förhållande  till  riskexponeringen  i  verksamheten.  Enligt  Finansinspektionen 
(2002) gav det  första Baselackordet ett positivt utslag, men  tiden  står  inte stilla och samtidigt 
som  synen  på  hur  tillsyn  och  reglering  ska  angripa  problem  som  kan  leda  till  finansiell 
instabilitet förändrades har även bankernas verksamhet utvecklats. Med bakgrund till detta drog 
Baselkommittén  således  i  december  1998  slutsatsen  att  reglerna  om  kapitalkrav  skulle 
moderniseras  och  göras  mer  riskkänsliga.  I  februari  2007  infördes  så  det  nya 
kapitaltäckningsregelverket Basel II. 

Finansinspektionen (2005a) skriver att de nya kapitaltäckningsreglerna innebär till att börja med 
att  de  så  kallade  riskvikterna  för  olika  typer  av  utlåning  och  positionstagande  revideras  och 
differentieras  för  att  på  ett  bättre  sätt  fånga  upp  verkliga  risker.  Jochnick  (2005)  berättar  att 
syftet med Basel  II  är  att  varje  enskild  banks  kapitaltäckning  bättre  ska  styras  av  risknivån  i 
bankens  utlåning.  Det  leder  till  stabilare  banker  och  i  sin  tur  ökad  stabilitet  i  det  finansiella 
systemet. Lind (2005) berättar också att Basel II är avsett att fungera som ett påtryckningsmedel 
för att se till att det finns en integrerad risk och kapitalförvaltning av hela banken och en god 
bolagsstyrning.  Huvudstrukturen  i  det  nya  regelverket  utgörs  av  tre  så  kallade  ”pelare”  som 
redogörs för nedan. 

2.1.1 Pelare 1 – Minimikrav på kapital 

Enligt  Finansinspektionen  (2005a)  kan  pelare  1  sägas  vara  den  uppdaterade  versionen  av  det 
tidigare  systemet.  Här  beräknas  minimikapitalkraven  för  kredit  och  marknadsrisker  som 
tidigare,  men  ett  nytt  inslag  är  att  kapitalkrav  för  operativa  risker  även  ska  beräknas.  Enligt 
Finansinspektionen (2001) räknas kapitaltäckningsgraden ut på följande sätt: 

Kapitaltäckningsgrad = kapitalbas / (kreditrisk + marknadsrisk + operativ risk) 

Kapitalkrav för olika typer av risker  

Finansinspektionen  (2001)  skriver  att  enligt  de  gamla  reglerna  ska  banker  ha  ett  kapital  som 
uppgår  till minst 8 % av den riskexponering som deras utlåning, placeringar mm innebär. Det
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nya regelverket innebär ingen grundläggande förändring i kapitalkravet, utan det ligger kvar vid 
8 %. Nyheterna  ligger  i  hur  man  beräknar  exponeringar  för  kreditrisk  och  tillkomsten  av  ett 
kapitalkrav för operativa risker. 

Marknadsrisker  

I  fråga om kapitalkravet  för marknadsrisker  sker enligt Finansinspektionen  (2001) endast  små 
justeringar, då moderna regler för detta funnits sedan tidigare. 

Kreditrisker  

Enligt  Finansinspektionen  (2001)  utgör  kreditriskerna  den  dominerande  riskexponeringen  för 
banker. Falkman (2002) berättar att med kreditrisk avses risken för att en kredittagare inte skall 
fullgöra de förpliktelser som uppkommer till  följd av ett kreditförhållande och att den säkerhet 
som  ställts  inte  täcker kreditgivarens  fordran. Finansinspektionen  (2001)  skriver  vidare att det 
från att tidigare endast funnits en schablonmetod för beräkning av denna exponering, finns det i 
det nya regelverket alternativa metoder: en vidareutveckling av dagens schablonmetod samt mer 
avancerade  metoder  som  bygger  på  det  enskilda  institutets  interna  mätningar. 
Finansinspektionen  (2002)  berättar  att  den  nya  schablonmetoden  är  mer  differentierad  och 
därigenom mer  riskkänslig,  men  fortfarande  är  det  fråga  om  en  schablon  i  den  meningen  att 
endast  extern  information  får  utnyttjas.  Den  är  därför  i  första  hand  avsedd  för  banker  med 
mindre avancerade riskhanteringssystem. Finansinspektionen (2002) skriver vidare att den stora 
nyheten  är  att  banker  nu  kan  kvalificera  sig  för  mer  avancerade  interna  beräkningsmetoder. 
Viktiga fördelar med interna beräkningsmetoder är att bankerna kan nå en större riskkänslighet 
och  större  kapitallättnader  och  därmed  motverka  kapitalarbitrage.  Nackdelar  som  nämns  av 
Finansinspektionen  (2002) är  att det blir mindre  transparens och därmed större  risk  för ojämn 
tillämpning,  samtidigt  som  interna  metoder  är  resurskrävande,  både  för  banker  och  för 
tillsynsmyndigheterna. 

Löfgren (2007) säger att många nischbanker sedan slutet av 1990talet arbetat enligt en modell 
som  passar  bra  in  i  hur  Basel  II:s  schablonmetod  fungerar,  och  eftersom  deras  fokus  ligger 
främst på privatkunder och mindre krediter fungerar schablonmetoden väldigt bra i och med att 
Basel  II  premierar  hushållsutlåning,  då  det  exempelvis  blir  lägre  kapitaltäckning  vid  bolån. 
Löfgren  (2007)  fortsätter  med  att  säga  att  det  ska  väldigt  mycket  till  innan  en 
internberäkningsmetod  blir  en  betydande  fördel  gentemot  schablonmetoden  för  enbart 
hushållskrediter.  Om  banken  däremot  är  tung  mot  företag,  vilket  storbankerna  är,  så  är 
riskviktningen inte lika fördelaktig med schablonmetoden, vilket ger incitament till storbankerna 
att arbeta fram interna beräkningsmetoder. 

a.) Schablonmetoden 
Enligt  Finansinspektionen  (2001)  innebär  schablonmetoden  idag,  liksom  i  det  gamla 
regelverket,  att  kapitalkravet  differentieras  genom olika  riskvikter  vars  storlek  är  beroende  av 
vem  som  är  låntagare/motpart.  Man  utgår  från  nivån  100  %,  som  motsvarar  det  fulla 
kapitalkravet på 8 %, men för en del motparter skiljer alltså detta sig åt. Exempelvis har bolån 
numera  riskvikten  35  %  eller  75  %  beroende  på  storleken  på  säkerheten,  och  annan 
hushållsutlåning  som  t.ex.  blancolån  en  riskvikt  på  75  %.  Dessa  riskvikter  har  enligt 
Finansinspektionen (2002) sänkts beroende på att riskerna  i dessa portföljer bedöms som  lägre 
jämfört med tidigare.
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b.) Interna beräkningsmetoder 
För  att  bestämma  kapitalkravet  med  interna  metoder måste  banken  enligt  Finansinspektionen 
(2001)  i  princip  för  varje  engagemang  ta  fram  värden  för  ett  antal  faktorer  som  påverkar 
kreditrisken, framförallt för: 

 PD = sannolikheten för fallissemang 
 LGD = förlustens bedömda storlek, givet att motparten fallerar 
 EAD = hur  stor exponeringens  storlek kan  väntas vara vid den  tidpunkt då motparten enligt 
antagandet fallerar 

Det  finns  enligt  Finansinspektionen  (2002)  två  alternativa  interna  beräkningsmetoder  vid 
beräkning av kapitalkrav för kreditrisk, som banker kan välja mellan: en grundläggande och en 
avancerad  metod.  Den  grundläggande  interna  beräkningsmetoden  har  en  enklare  teoretisk 
konstruktion och här räcker det med att PD kan bestämmas och för LGD och EAD fås generella 
värden  av  tillsynsmyndigheten.  I  den  avancerade  interna  beräkningsmetoden  kan  bankerna 
enligt Finansinspektionen (2001) få tillstånd att också själva beräkna värden för LGD och EAD. 

Det riskvikterna ska uttrycka enligt Finansinspektionen (2001) är risken för att förlusterna under 
en  viss  period  ska  bli  oväntat  stora.  Enligt  Finansinspektionen  (2002)  finns  det  tre  olika 
riskviktsfunktioner definierade för hushållsportföljer, vilka har olika riskkarakteristiska och för 
vilka därför skilda riskviktsfunktioner ska användas: 

 för bostadskrediter 
 för kontokrediter 
 för övriga hushållskrediter, t.ex. blancokrediter 

Enligt  Finansinspektionen  (2001)  skiljer  sig  tillvägagångssättet  åt  för  hushållsportföljer 
gentemot exponeringar mot företag, banker och stater, med avseende på riskkomponenterna och 
riskviktsstrukturen.  Finansinspektionen  (2001)  berättar  vidare  att  en  av  de  viktigaste 
skillnaderna mellan  företags  och  hushållsportföljer  är  bankernas metoder  för  att  differentiera 
risken.  Det  är  relativt  ovanligt  att  banker  använder  en  fast  ratingskala  och  klassificering  av 
individuella  låntagare  för  hushållsportföljer.  Istället  brukar  de  dela  upp  portföljen  i  segment, 
t.ex.  bostadskrediter  och  kontokrediter,  vilket  också  är  det  angreppssätt  som  föreslås  i  den 
interna  beräkningsmetoden  för  hushåll.  Riskkomponenterna  bestäms  för  ett  visst 
produktsegment istället för en viss ratingklass. Enligt Finansinspektionen (2001) är riskvikterna 
för hushållskrediter lägre än för företagskrediter. 

Operativa risker  

Enligt  Finansinspektionen  (2002)  finns  det  på  liknande  sätt  som  inom  kreditriskområdet  en 
basmetod  för  beräkning  av  operativ  risk,  vilken  kan  tillämpas  av  alla  banker  utan  särskilda 
kvalificeringsvillkor. Därtill  finns  även  avancerade metoder  som ger  större  riskkänslighet  och 
möjlighet  till  lägre kapitalkrav, men som också ställer högre krav. Genom detta ges incitament 
för en bank att förbättra sin riskhantering. 

Enligt Finansinspektionen  (2002) kommer det vara  tillåtet  för en  bank att  använda en enklare 
modell för vissa av sina affärsområden och en mer avancerad modell för de andra.
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2.1.2 Pelare 2 – Krav på aktiv risktillsyn och en samlad kapitalbedömning 

Enligt  Finansinspektionen  (2005a)  handlar  pelare  2  om  att  risker  ska  identifieras  och 
riskhanteringen ska bedömas i ett bredare perspektiv och komplettera de kapitalkrav som räknas 
fram  inom ramen  för pelare 1. Instituten och tillsynsmyndigheten ska arbeta både tillsammans 
och  var  för  sig  för  att  uppnå  en  allsidig  och  flexibel  värdering  av  risker,  riskhantering  och 
kapitalbehov. 

Grundtanken  enligt  Finansinspektionen  (2005a)  är  att  instituten  inom  ramen  för  pelare  2  ska 
fånga upp alla de risker de är exponerat för, vilket innebär ett bredare spektrum av risker än de 
som ligger till grund för kapitaltäckningsberäkningen inom pelare 1. Medan pelare 1 behandlar 
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker handlar det i pelare 2 bl.a. om: 

•  Strategisk  risk  –  är  tudelad,  dels  är  det  risken  för  att  institutet  väljer  fel  strategi  i  sin 
strävan efter vinstgivande verksamhet. Dels kan det handla om en oförmåga att anpassa 
den valda strategin till förändringar i omvärlden (Finansinspektionen, 2007c). 

•  Intjäningsrisk – löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat, ofta pga. förändringar 
i räntemarginaler. 

•  Ryktesrisk – risken att drabbas av försämrat anseende på marknaden, i media etc. 
•  Likviditetsrisk – risken att man i vissa lägen kan få svårigheter med kapitalförsörjningen. 
•  Koncentrationsrisk  –  engagemang koncentrerade  till  ett  begränsat  antal  kunder,  till  en 

viss bransch eller geografiskt område etc. innebär sårbarhet. 
•  Konjunkturella  risker  –  man  kan  via  sin  utlåning  eller  på  annat  sätt  vara  känslig  för 

konjunkturvariationer. 

Finansinspektionen (2005a) skriver att dessa risker, liksom de risker som behandlas under pelare 
1, givetvis  till  viss grad är  beroende av  varandra och  i viss mån  fångar upp olika aspekter av 
samma problembild. T.ex.  om  ett  institut  drabbas  av  stora  kreditförluster  är  det  rimligen mer 
exponerat för att få sitt rykte försämrat och det kan i sin tur leda till ökad likviditetsrisk. 

Arbetet  med  pelare  2  skall  enligt  Finansinspektionen  (2005a)  bedrivas  parallellt  hos,  och  i 
dialog  mellan,  instituten  och  tillsynsmyndigheten.  Dels  handlar  det  om  den  interna 
kapitalutvärderingen som är uppgiften  för  instituten och dels den samlade kapitalbedömningen 
som är tillsynsmyndighetens uppgift. Finansinspektionen (2005a) skriver vidare att kravet på en 
egen process för intern kapitalutvärdering (ICAAP) är en av grundstenarna i det nya regelverket 
och  som  mycket  konkret  och  handgripligt  berör  instituten.  Den  ska  vara  ett  verktyg  som 
säkerställer att institutet på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de 
risker det är exponerat för. I detta ingår att institutet ska ha ett riskkapital som står i paritet med 
den  valda  riskprofilen,  liksom  ändamålsenliga  styr  och  kontrollfunktioner, 
riskhanteringssystem etc. 

Finansinspektionen (2005a) berättar vidare att det  i artikel 123 ur Europaparlamentets direktiv 
står att läsa: 

”Kreditinstituten ska ha  infört  sunda, effektiva och heltäckande strategier och metoder  för att 
fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital som till belopp, slag och fördelning enligt 
deras uppfattning är tillräckligt för att täcka arter och nivån på de risker som de är, eller kan 
komma  att  bli,  exponerade  för.  Dessa  strategier  och  metoder  ska  regelbundet  utvärderas 
internt.”
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Tillsynsmyndigheten  å  sin  sida  har  enligt  Finansinspektionen  (2005a)  det  sista  ordet  i  denna 
process, när de gör sin slutliga värdering och om det finns skäl kan de ställa ytterligare krav på 
institutet, ex. högre kapitaltäckning, förstärkning av styrformer och strategier, eller i extrema fall 
tillgripa  sanktioner.  Om  en  bank  således  har  en  högre  riskprofil  måste  banken  visa 
tillsynsmyndigheten  att  man  har  de  kontroll  och  styrsystem  som  står  i  proportion  med 
riskexponeringen. 

Källa: Finansinspektionen (2005a). 

Finansinspektionen  (2005a)  skriver  vidare  att  det  givetvis  redan  finns  metoder  för 
riskidentifiering och riskhantering inom bankerna idag som kommer att få en naturlig plats i den 
interna kapitalutvärderingen. Bankerna har en grund att  stå på och startar  alltså  inte  från noll, 
skillnaden  är  att  verksamheten  numera  sätts  i  en  tydlig  och  sammanhängande  struktur. 
Finansinspektionen (2005a) skriver också att utvecklingsgraden när det gäller riskmätning och 
riskhantering  beror  på  karaktären  av  bankens  verksamhet  och  omfattning.  För  exempelvis  en 
internationell  finanskoncern med en komplex riskbild  finns både resurser  för och behov av en 
mer  avancerad  riskmätningsmetodik  än  för  en  mindre  sparbank  t.ex.  Detta  har  även  stor 
betydelse ur ett samhällsperspektiv, då det givetvis ställs högre krav på en stor finanskoncern, 
eftersom  bristande  riskhantering  i  ett  sådant  företag  kan  medföra  stora  skador  för  hela  det 
finansiella  systemet. Denna  insikt  är  ett  viktigt  skäl  till  att  olika  banker  kan  ha  olika  interna 
kapitalutvärderingar  enligt  Finansinspektionen  (2005a).  Inget  standardiserat  upplägg  kommer 
föreskrivas utan det är verksamhetens komplexitet och risknivå som bör vara tongivande.
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2.1.3 Pelare 3 – Information och genomlysning 

Finansinspektionen (2002) skriver att pelare 3  fungerar som ett komplement till minimikraven 
för kapital  i pelare 1 och tillsynsprocessen  i pelare 2. Pelare 3 handlar om förbättrad öppenhet 
och  genomlysning  av  bankernas  kapital,  risker  samt  interna  rutiner  och metoder. Enligt  Lind 
(2005)  ska bankerna  inte  bara  offentliggöra  sina  faktiska  resultat  utan  även  redogöra  för  sina 
strategier, riskhanteringssystem, förvaltningsmetoder och styrningsstrukturer. Även information 
om  rapporteringsvägar  och  om  hur  riskkontrollen  är  uppbyggd  ska  lämnas  enligt 
Finansinspektionen (2002). Syftet med detta enligt Finansinspektionen (2005a) är att skapa en 
bättre  genomlysning  på  marknaden  så  att  kunder,  investerare  och  andra  aktörer  ska  kunna 
bedöma bankens  finansiella  styrka och riskprofil. En bra riskhantering kan därför, rätt använd, 
bli  en  konkurrensfördel.  Detta  ger  också  bankerna  incitament  till  att  uppträda  så  att 
systemriskerna minskar enligt Finansinspektionen (2001). 

Det  är  tillsynsmyndighetens  uppgift  att  kontrollera  att  bankerna  uppfyller  informationskraven 
och Finansinspektionen (2002) skriver att varje bank skall ha en policy för informationsgivning, 
fastställd av styrelsen. 

2.2 Riskhantering inom banksektorn 

Enligt  Best  (1998)  handlar  bankväsendet  om  att  hantera  risk  och  avkastning.  Finansiella 
institutioner möter många  typer av  risker,  som  inte alltid är  enkla  att kontrollera. Best  (1998) 
berättar vidare att syftet med riskhantering består av två delar: 

1.  Att förbättra en banks finansiella styrka 
2.  Att försäkra sig om att en bank inte blir lidande av oacceptabla förluster 

Vidare  skriver  Best  (1998)  i  likhet  med  Koch  &  MacDonald  (1999)  att  riskhantering  inom 
bankväsendet handlar om att förstå de risker som banken utsätts för, såväl som att kontrollera 
dem. Riskhantering  består  således  av  följande  aktiviteter:  identifiera  och  förstå  riskerna, mäta 
riskerna, kontrollera riskerna och slutligen kommunicera riskerna. Finansiella institutioner möter 
många  risker,  som  om  de  inte  kontrolleras  kan  utvecklas  till  finansiella  risker  och  kriser. 
Sveriges Riksbank (2001) skriver att kreditgivning tillhör bankernas kärnverksamhet och banker 
har alltid haft behov av att bedöma, mäta och hantera de risker som denna verksamhet medför. 
Bankernas  interna  bedömningar  har  genom  åren  kompletterats med  olika  interna  och  externa 
system för kreditriskklassificering av låntagare respektive krediter. 

2.3 Konsumentkreditgivning 

Grobgeld (2005) skriver att köp på kredit är en vanlig och ofrånkomlig företeelse i det moderna 
samhället.  Utan  möjlighet  till  kreditköp  skulle  många  konsumenter  aldrig  kunna  skaffa  sig 
kapitalvaror av olika slag. Grobgeld (2005) fortsätter med att berätta att KKrL (1992:830) gäller 
alla slags konsumentkrediter, både kreditköp och andra s.k.  fristående krediter. Med fristående 
krediter menas  de  lån  eller  andra  krediter  som  saknar  samband med  ett  specifikt  köp  eller  en 
särskild tjänst.
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2.3.1 Kreditprövning 

Konsumenternas  bank och  finansbyrå  (2007)  skriver att när en kund ansöker om en kredit  är 
kreditgivaren skyldig att göra en kreditprövning.  I KKrL (1992:830) och  i Lag (2004:297) om 
bank och  finansieringsrörelse sägs det att kreditgivaren,  innan kredit beviljas,  skall pröva om 
konsumenten  har  ekonomiska  förutsättningar  för  att  kunna  betala  ränta  och  amortering  på 
krediten. Kreditgivaren  bedömer  således konsumentens återbetalningsförmåga  för det önskade 
kreditbeloppet. Det primära syftet med kreditprövningen är enligt Lag (2004:297) om bank och 
finansieringsrörelse  att  ge  kreditgivaren  ett  underlag  för  bedömningen  av  den  risk  som  kan 
finnas i att inte återfå det utlånade kapitalet. Kreditgivaren försöker alltså genom kreditprövning 
undvika eventuella framtida kreditförluster. 

Enligt  Finansinspektionens  allmänna  råd  (FFFS  2004:6)  om  kreditrisker  i  kreditinstitut  och 
värdepappersinstitut bör företagen ta fram interna regler vid kreditprövning, och de nämner även 
att det i kreditgivarens interna regler bör framgå vad som särskilt beaktas vid kreditprövning av 
en konsument. Den kreditsökandes återbetalningsförmåga bör bedömas utifrån dennes inkomst, 
anställning,  tillgångar,  utgifter  och  skulder  (inkl.  eventuella  borgensåtaganden). Kreditgivaren 
bör även inhämta en kreditupplysning hos t.ex. Upplysningscentralen (UC). 

Denna  kreditupplysning  ger  enligt  Konsumenternas  bank  och  finansbyrå  (2007)  information 
om  bl.a.  betalningsanmärkningar  och  skulder  som  den  kreditsökande  har  hos  kronofogden. 
Vidare  skriver  Konsumenternas  bank  och  finansbyrå  (2007)  att  det  kan  vara  lämpligt  för 
kreditgivaren, att utifrån insamlade uppgifter, göra en privatekonomisk kalkyl över de inkomster 
och utgifter som den kreditsökande har. 

Creditscor ing 

Konsumenternas bank och finansbyrå (2007) och Sigbladh et. al. (1999) skriver att kreditgivare 
ofta  använder  standardiserade  beräkningsmetoder,  exempelvis  creditscoring,  eller  scorekort, 
som  hjälpmedel  vid  kreditprövningen.  Enligt  Koch  &  MacDonald  (1999)  är  detta  en 
dominerande  statistisk  metod  för  att  på  ett  objektivt  sätt  beräkna  kreditrisken  för 
konsumentkrediter.  Finansinspektionen  (2005b)  skriver  att  creditscoring  är  en  metod  där 
bankerna med hjälp av statistiska modeller beräknar sannolikheten för att en kredit på något sätt 
kommer att fallera. 

Upplysningscentralen  (2004)  skriver  att  både  manuella  bedömningsmetoder  och  creditscoring 
jämför  nya  kreditansökningar  med  historiska  erfarenheter,  även  om  tillvägagångssättet  skiljer 
sig åt i de båda metoderna. Creditscoring möjliggör till skillnad från manuell bedömning att alla 
kreditsökande kan värderas utifrån samma information på samma objektiva sätt, en hantering av 
stora volymer ansökningar samt ett mätbart och kontrollerat risktagande. Upplysningscentralen 
(2004) fortsätter med att berätta att scoremodellen baseras på ett antal variabler som historiskt 
sett  visat  sig  ha  effekt  på  det  framtida  utfallet.  Scoremodellen  väger  negativa  och  positiva 
egenskaper  mot  varandra  och  ger  i  och  med  det  en  rättvis  bild  av  den  sökande  och  förutser 
eventuella framtida betalningsproblem. För att en kredit ska beviljas ska dessa variabler infria de 
minimikrav som fastställts av banken. Konsumenternas bank och finansbyrå (2007) berättar att 
det  kan  handla  om  uppgifter  som  ålder,  kön,  inkomst,  lägsta  ”kvar  att  leva  på  belopp”, 
betalningsanmärkningar, antal  tidigare  förfrågningar om kredit mm. Dessa uppgifter samkörs  i 
en dator och  leder  fram till  en viss scorepoäng och  i  sin tur en rekommendation om den sökta 
krediten  ska  beviljas  eller  ej.  Enligt  Upplysningscentralen  (2004)  är  creditscoring  en  väl 
etablerad  metod  för  att  genomföra  en  skälig  kreditbedömning  i  enlighet  med  bland  annat
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Konsumentkreditlagen och fokus ligger främst på en ökad lönsamhet genom ett mer kontrollerat 
risktagande. 

Kreditprövning vid konsumentkrediter respektive kommersiella krediter  

Koch & MacDonald (1999) berättar att från kreditgivarens perspektiv varierar kreditprövningen 
vid konsumentkrediter respektive kommersiella krediter, detta då risken  för konsumentkrediter 
varierar  i  förhållande  till  kommersiella  krediter. De  flesta  krediter  till  konsumenter  är  relativt 
små och på grund av den fasta kostnaden för dessa, måste kreditgivaren generera en väldigt stor 
volym  för  att  reducera  kostnaderna per  enhet. Detta  innebär  att  kreditgivaren måste  handskas 
med  ett  stort  antal  kredittagare med  olika  personligheter  och  finansiella  egenskaper. Koch & 
MacDonald  (1999)  nämner  också  att  kvaliteten  på  den  finansiella  datan  är  lägre  vid 
konsumentkrediter,  då  det  exempelvis  är  enklare  för  konsumenter  att  dölja  andra  lån. Vidare 
grundas  en  konsuments  återbetalningsförmåga  primärt  på  inkomst  av  lön.  Denna  kan  vara 
väldigt skiftande vid olika tidpunkter och beroende på individens arbetserfarenheter och historia. 
Slutsatsen enligt Koch & MacDonald  (1999) är  att  individer är  svårare att värdera, men dock 
väldigt  viktiga  för  kreditgivaren  då  konsumentkrediter  sammantaget  producerar  en  större 
procentuell vinst än kommersiella krediter. 

2.3.2 Risk och prissättning 

Hägg (2005) skriver att kreditgivning innefattar risker vad gäller den avkastning som långivaren 
får på sin utlåning. Den låneränta som långivare och kund kommer överens om i avtalet kan vara 
justerad med hänsyn till risken för att kreditförluster ska uppstå. Vidare berättar Hägg (2005) att 
låneräntan kan  bestämmas genom  två olika modeller,  antingen kan den sättas enligt en  statisk 
modell där  ingen  hänsyn  tas  till  risken   eller  så  kan den  riskjusteras och beakta kundens  risk. 
Den statiska modellen ger en fast låneränta, vilket innebär att all utlåning sker till samma ränta. 
Detta  medför  att  en  låntagare  med  god  betalningsförmåga  får  betala  samma  ränta  som  en 
låntagare med sämre betalningsförmåga. Hägg (2005) fortsätter med att berätta att vid införandet 
av en riskjusterad låneränta kommer låntagare med låg obeståndsrisk att gynnas i form av lägre 
låneräntor,  medan  låntagare  med  hög  obeståndsrisk  kommer  missgynnas  i  form  av  högre 
låneräntor.  Dessa  två  olika  sätt  att  bestämma  räntenivå  på  förutsätter  enligt  Hägg  (2005)  att 
långivaren  kan  bedöma  låntagarens  obeståndsrisk  och  den  förväntade  kreditförlusten  vid 
obestånd på ett tillförlitligt sätt. 

Vidare  skriver  Srejber  (2002)  att  i  det  nya  regelverket Basel  II  är  det  tänkt  att  riskvägningen 
bättre ska spegla den verkliga kreditrisken, vilket innebär att bankerna ska bli mer noggranna  i 
att bedöma relationen mellan risken i krediten med dess avkastning. Ökad risk kommer därför 
att märkas i bankernas prissättning av lån, dvs. räntan, då Basel II syftar till att åstadkomma en 
rättvisare prissättning av krediter. I sin studie visar Repullo & Suarez (2003) att Basel II antas 
medföra att lågriskkunder får lägre räntor och högriskkunder får högre räntor.
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3 Metod 

I detta kapitel redogör vi för den metod som tillämpats i uppsatsen för att uppfylla dess syfte och 
besvara problemformuleringen. En diskussion kommer att föras där metodvalen motiveras och 
det  praktiska  tillvägagångssättet  presenteras.  Avslutningsvis  beaktas  problem med  den  valda 
metoden. 

3.1 Undersökningsansats 

Jacobsen (2002) skriver att ett gemensamt mål för empiriska undersökningar är att producera ny 
kunskap och det finns olika tillvägagångssätt för att lyckas med detta. Generellt kan man enligt 
Jacobsen  (2002)  och  Gustavsson  (2004)  göra  indelningen  i  induktivt  respektive  deduktivt 
tillvägagångssätt.  Vid  deduktivt  tillvägagångssätt  utgår  forskaren  från  befintlig  teori  och  går 
därefter  ut och  samlar  in  empiri  för  att  se  om  teorin  stämmer  överens med  verkligheten. Vid 
induktivt tillvägagångssätt går forskaren motsatt väg och försöker istället bygga upp ny kunskap 
utifrån  empirin.  Idealet  är  att  forskare  går  ut  och  undersöker  verkligheten  nästan  helt  utan 
förutfattade meningar och förväntningar och får då in den data som korrekt speglar verkligheten. 

Bäst beskriver Glaser & Strauss detta enligt  Jacobsen  (2002) och de  lyfter  fram vad de kallar 
grundad  teori  (grounded  theory), med vilken de menar att  teorier  skall  bildas utifrån det  som 
observeras  och  det  är  verkligheten  som  ska  bilda  utgångspunkt  för  teorin.  Forskaren  ska med 
fördel vara opåverkad av tidigare forskning på området för att kunna upptäcka nya aspekter av 
den.  Vidare  skriver  Gustavsson  (2004)  att  genom  grundad  teori  studeras 
undersökningsdeltagarnas  erfarenheter  av  verkligheten  och  forskarens  uppgift  blir  då  att  tolka 
och förklara de mönster som finns. Vi har använt oss utav det induktiva tillvägagångssättet för 
att besvara uppsatsens forskningsfråga och för att uppfylla syftet, då detta sätt förefaller sig vara 
bäst lämpat. Detta då vi  inte fann tidigare forskning eller erkända teorier som kunde appliceras 
på vårt problemområde och således uteslöts det deduktiva tillvägagångssättet. Intentionen med 
vår uppsats var att bidra med ökat vetande och ny kunskap inom det aktuella området. 

3.2 Val av forskningsmetod 

Med  utgångspunkt  i  uppsatsens  syfte  och  tillvägagångssätt  sker  valet  av  lämplig 
forskningsmetod,  vars  uppgift  är  att  skapa  en  bättre  förståelse  för  det  valda  problemområdet 
enligt Jacobsen (2002). Metoden som används  i  en studie kan enligt Holme & Solvang (1996) 
och  Jacobsen  (2002)  vara  antingen  i  form  av  siffror  (kvantitativ)  eller  ord  (kvalitativ).  Den 
kvantitativa  metoden  går  på  bredden  och  innebär  att  det  insamlade  materialet  sammanställs, 
kvantifieras och analyseras  i numeriska termer. Den kvalitativt  inriktade metoden syftar enligt 
Holme & Solvang (1996) till  att den  insamlade  informationen ska ge en djupare  förståelse  för 
problemområdet. Vidare  skriver  Jacobsen  (2002) att den kvalitativa metoden kännetecknas  av 
närheten  till  det  undersökta  objektet  och  att  denna  metod  med  fördel  används  då  det  är  få 
enheter som ska undersökas. 

Då vi i vår uppsats ämnar undersöka ett fåtal objekt anser vi att den kvalitativa metoden är mest 
lämplig. Den valda infallsvinkeln kommer kräva mycket förklaringar och följdfrågor, varför det
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lämpar sig bra med en kvalitativ metod och en närhet till undersökningsobjekten. Vidare lägger 
den kvalitativa metoden enligt Jacobsen (2002) vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 
uppgiftslämnare, vilket enligt oss är viktigt då vi vill gräva djupt för att en fullständig bild ska 
kunna  uppnås.  Jacobsen  (2002)  berättar  också  att  eftersom  kvalitativa  undersökningar  inte 
påtvingar  undersökningsobjektet  frågor  med  givna  svarsalternativ  är  sannolikheten  för  intern 
giltighet stor då det är undersökningsobjektet som i stor utsträckning definierar vad som är den 
korrekta  uppfattningen.  Detta  är  ytterligare  ett  argument  till  varför  den  kvalitativa  metoden 
passar vår undersökning. Vidare är den kvalitativa metoden enligt Jacobsen (2002) ofta förenad 
med det induktiva tillvägagångssättet, vilket vi använder oss utav. 

En nackdel som kan uppkomma i och med valet av den kvalitativa metoden är att den tar mycket 
resurser  i anspråk enligt Jacobsen (2002). Med anledning av våra begränsade resurser krävdes 
det noga förberedelser innan den empiriska undersökningen för att effektivisera genomförandet, 
men  även  för  strukturering  och  analysering  av  vår  insamlade  information.  Vidare  berättar 
Bryman & Bell (2005) att den kvalitativa metoden kan medföra generaliseringsproblem, då man 
oftast bara undersöker ett fåtal objekt. Således kan den externa giltigheten med undersökningen 
påverkas.  Vi  är  väl  medvetna  om  det  faktum  att  vår  studie  avgränsats  till  ett  fåtal 
undersökningsobjekt,  där  vi  valt  att  rikta  våra  intervjuer  till  de  tre  största  nischbankerna  i 
Sverige,  sett  till  balansomslutning,  och  dessa  tre  nischbanker  är  också  mycket  välkända 
nischbanker som opererar inom den svenska marknaden idag. Vi har även intervjuat en mindre 
nischbank  som  ingår  i  en  välkänd  livsmedelskoncern,  då  vi  för  att  ge  undersökningen  en 
rättvisande och generell bild sett  till hela branschen för nischbanker  inte bara ville beskriva de 
stora nischbankernas situation utan vi ämnade även få in en bank med mindre kapitalflöde. 

En kvantitativ undersökning är  likväl  inte tillämpbar  i vår uppsats då syftet med uppsatsen inte 
är  att  kvantifiera  det  insamlade  materialet.  Den  djupare  förståelse  som  vi  vill  skapa,  utifrån 
respondenternas ord och åsikter, kräver en kvalitativ undersökning. 

3.3 Insamling av primärdata 

Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika typer av data som samlas in för att skapa ny kunskap: 
primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren samlar  in information anpassad 
för den specifika studien  för  första gången och direkt  från personer eller grupper av personer. 
Forskaren går direkt till den primära informationskällan, vilken nås genom att använda metoder 
som  intervju, observation eller  frågeformulär. Vidare skriver Jacobsen (2002) att annan typ av 
information  går  under  namnet  sekundärdata.  Här  baserar  sig  forskaren  på  information  som 
någon  annan  tidigare  samlat  in  och  han/hon  går  således  inte  direkt  till  källan. Ofta  är  denna 
information insamlad för ett annat ändamål och en annan problemställning. 

För  att  lyckas  besvara  vår  problemställning  och  uppfylla  uppsatsens  syfte  har  vi  i  vår  studie 
tillämpat  en  tvärsnittsstudie  och  använt  oss  av  primärdata  i  form  av  öppna  individuella 
respondentintervjuer.  Jacobsen  (2002)  skriver  att  en  tvärsnittsstudie  används  när  verkligheten 
studeras vid en given tidpunkt. Öppna individuella intervjuer lämpar sig enligt Jacobsen (2002) 
bäst när relativt få enheter undersöks, när man är intresserad av vad den enskilde individen säger 
och när man vill klargöra hur individer tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen. Vidare 
innebär  respondentintervjuer enligt Holme & Solvang  (1996) att man  intervjuar personer  som 
själva är delaktiga i den företeelse som studeras.
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Intervjuerna som genomförts har varit  av  relativt öppen art där vi  likhet med Jacobsen  (2002) 
använt oss av en intervjuguide med frågor i fast ordningsföljd där respondenten givit öppna svar. 
Vi undvek frågor med fasta svarsalternativ för att inte gå miste om viktig information och öppna 
svar gav oss en djupare inblick i problemområdet och respondenterna kunde fritt lyfta fram sina 
åsikter.  Samtidigt  ville  vi  få  någon  typ  av  struktur  på  intervjuerna,  därav  användes 
intervjuguiden  som  utgångspunkt.  Vidare  tillämpade  vi  ostandardiserade  intervjuer,  då  det 
krävdes  olika  typer  av  frågor  till  nischbankerna  och  Finansinspektionen.  Ostandardiserade 
intervjuer  innebär enligt Patel & Davidson (2003) just en anpassning av frågor så att de passar 
respektive respondent. 

3.3.1 Urval och presentation av respondenter 

Enligt  Holme  &  Solvang  (1996)  är  statistisk  generalisering  och  representativitet  inte  några 
centrala  syften  i  kvalitativa  metoder,  men  givetvis  blir  urvalet  av  undersökningspersoner  en 
avgörande del för att styrka det resultat undersökningen givit. Vidare skriver Holme & Solvang 
(1996) att urvalet av undersökningspersoner  inte sker slumpmässigt  i en kvalitativ metod. Här 
görs  urvalet  systematiskt  utifrån  formulerade  kriterier  som  är  teoretiskt  och  strategiskt 
formulerade. Holme & Solvang (1996) skriver också att forskaren ska intervjua personer som på 
goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om den företeelse som undersöks. 

Vårt  urval  av  respondenter  har  inte  skett  slumpmässigt  utan  har  bestått  av  fyra  välkända 
nischbanker  med  olika  storlek  samt  den  ledande  tillsynsmyndigheten  Finansinspektionen.  Då 
Finansinspektionen  representerar  Sverige  i  Baselkommittén  och  har  som  uppgift  att  övervaka 
företagen på den finansiella marknaden var det givande att  få deras bild av Basel II:s påverkan 
på  nischbankernas  kreditgivning.  Finansinspektionen  har  även  i  och  med  sin  medverkan  i 
Baselkommittén  en  djup  förståelse  för  avsikten  med  Basel  II.  Tanken  från  början  var  att 
intervjun  med  Finansinspektionen  skulle  fungera  som  en  pilotintervju  för  att  testa  att  vår 
intervjuguide fungerade på bästa sätt. Så blev dock inte fallet, då respondenten i fråga inte hade 
möjlighet  tidsmässigt  att  genomföra  intervjun  innan  våra  intervjuer  med  de  utvalda  bankerna 
skulle ske. Vår uppfattning är att intervjun med Finansinspektionen ändå var väldigt givande, då 
den  ger  dels  oss  och  dels  läsaren  en  ännu  bredare  inblick  i  hur  Basel  II  fungerar  och vilken 
verkan det får. Samtidigt fann vi att vår intervjuguide trots den missade pilotintervjun var skarp 
och  omslöt  det  mest  relevanta  för  vårt  problemområde.  Resultatet  från  intervjun  med 
Finansinspektionen återfinns i bilaga 4. 

Utifrån  de  utvalda  nischbankerna  och  Finansinspektionen  har  fem  personer  intervjuats,  en 
person  från respektive bank och myndighet. I  likhet med teorin var det av stor vikt  för oss att 
undersökningspersonerna  besatt  tillräcklig  kunskap  och  erfarenhet  inom  vårt  valda 
problemområde. Detta för att ge studien större tyngd och för att bidra till en djupare förståelse 
för  ämnet.  För  att  hitta  de mest  lämpade  personerna  att  intervjua,  så  sökte  vi  i  det  inledande 
skedet information om lämpliga undersökningspersoner på respektive respondents hemsida. I de 
fall vi fann en lämplig person utifrån pressinformation och via ”Kontakta Osssidor”, så riktade 
vi  därefter  ett  telefonsamtal  till  respektive  instituts  växel  som  kopplade  oss  direkt  till  denna 
person. En del undersökningspersoner var svårare att få tag i, men efter att ha presenterat syftet 
med  vår  uppsats  för  respektive  instituts  informationsavdelningar,  så  gav  de  oss  namn  på  de 
personer som var mest relevanta och kompetenta för att besvara våra frågor. Vi var noggranna 
med  att  antyda  för  informationsavdelningen  att  vi  ville  intervjua  kunniga  personer  med  stor
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erfarenhet och alla våra undersökningspersoner har centrala befattningar  i sina yrkesroller med 
avseende på Basel II och kreditgivning. 

De respondenter vi vänt oss till med intervjuer är följande: 

Länsförsäkringar Bank 
Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB och innehar drygt 90 
kontor med  bankrådgivning  över  hela Sverige.  Kunderna kan  även  sköta  sina  bankaffärer  via 
Internet  och  telefon.  Länsförsäkringar  Bank  har  som  uppgift  att  utmana  på  den  svenska 
bankmarknaden och  vänder  sig  främst  till privat och  lantbrukskunder. Länsförsäkringar Bank 
har  ca  650 000  kunder  och  en  marknadsandel  på  2,3  %  på  utlåning  till  hushåll  i  Sverige. 
Balansomslutningen  2006  uppgick  till  ca  62  miljarder  kr.  Den  viktigaste  marknaden  är 
bolånemarknaden  (Länsförsäkringar  Bank,  2006).  Från  Länsförsäkringar  Bank  intervjuades 
Bengt  Jerning,  kreditchef,  ansvarig  för  låneprocessen  samt  ansvarig  för  Basel  IIprojektet  i 
organisationen. 

SkandiaBanken 
SkandiaBanken är en utmanare på den nordiska bankmarknaden  för  sparande, betalningar och 
lån  och  kännetecknas  av  hög  tillgänglighet,  enkelhet  och  bra  villkor.  SkandiaBankens 
verksamhet är uppdelad i affärsområdena banktjänster, kreditgivning, främst bil och bolån samt 
värdepappershandel.  SkandiaBanken  fokuserar  kunderbjudandet  till  de  kunder  som  primärt 
använder  sig  av  Internet och  telefon  för att utföra sina  bankärenden. SkandiaBanken vill  vara 
den  ledande  Internetbanken  och  det  självklara  bankvalet  för  den  växande  andel  bland 
bankkunderna  som  utgörs  av  självservicekunder.  Totalt  antal  kunder  i  Sverige  uppgår  till 
470 000  stycken  och  de  har  en  marknadsandel  på  4,9  %  på  utlåning  till  hushåll  i  Sverige 
(SkandiaBanken,  2006).  Balansomslutningen  2006  uppgick  till  ca  25  miljarder  kr  (Svenska 
Bankföreningen,  2006).  Från  SkandiaBanken  intervjuades  Stefan  Alvtegen,  kreditchef  och 
ansvarig för SkandiaBankens Basel IIprogram sedan ett och ett halvt år tillbaka. 

ICA Banken 
ICA Banken erbjuder enkla finansiella tjänster som ska förenkla vardagen för ICA:s kunder och 
därigenom  stärka  lojaliteten  till  ICA.  ICA  Banken  tillhandahåller  endast  konsumentkrediter, 
bland tjänsterna ingår lönekonto och olika former av bankkort. ICA Bankens huvudinriktning är 
blancolån,  dvs.  lån  utan  säkerhet,  som  de  vill  erbjuda  till  konkurrenskraftiga  räntevillkor. 
Bostadslån erbjuds i samarbete med SBAB. Bankens kundkontakter sker uteslutande på distans, 
vanligtvis via Internet eller att kunderna ringer  in och banken har relativt få kredithandläggare. 
Antalet  bankkunder,  det  vill  säga  kunder  som  utnyttjar  ICA Bankens  banktjänster  uppgår  till 
285 000 stycken. ICA Banken fortsätter att ta marknadsandelar från de fyra stora bankerna och 
balansomslutningen  2006  uppgick  till  ca  7,5  miljarder  kr  (ICA  Banken,  2006).  Från  ICA 
Banken intervjuades Thomas Hjalmarsson, kreditchef. 

GE Money Bank 
GE Money Bank är ett helägt dotterbolag till GE Capital International Financing Corporation, 
och  ingår  i  affärsområdet  GE  Consumer  Finance  som  bedriver  konsumentkreditgivning.  GE 
Money Bank  erbjuder  finansiella  tjänster  till  konsumenter  i  Skandinavien  och  produktutbudet 
omfattar bl.a. bilfinansiering genom avbetalningskontrakt och leasing, blancolån, kontokrediter 
med eller utan kort, samt bostadsfinansiering (GE Money Bank, 2005). Balansomslutningen för 
2006 uppgick  till  ca  32 miljarder  kr  (Svenska Bankföreningen,  2006).  Från GE Money Bank 
intervjuades Emanuel Åkerlind, Basel II ansvarig för Norden och Baltikum.
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Finansinspektionen 
Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag från allmänheten – riksdag och 
regering  att övervaka  företagen på  finansmarknaden.  Finansinspektionen ska bidra  till  att det 
finansiella  systemet  uppfyller  kraven  på  stabilitet  och  att  det  fungerar  effektivt 
(Finansinspektionen,  2007b).  Från  Finansinspektionen  intervjuades  Michael  Löfgren, 
finansinspektör  och  koordinator,  som  är  ansvarig  för  15  stycken  svenska  banker,  där 
SkandiaBanken,  ICA Banken  och GE Money  Bank  bl.a.  ingår. Han  har  under  sin  yrkesbana 
arbetat mycket med risk, även inom nischbanker och på övriga banker. 

3.3.2 Praktiskt til lvägagångssätt 

Innan  intervjuerna  ägde  rum gjorde vi  respondenterna  införstådda  i  uppsatsens  syfte  och  dess 
problemställning.  Därefter  skickade  vi  ut  ett  intervjuunderlag  med  information  över  vad 
intervjun  skulle  behandla  samt  några  övergripande  frågor  till  respondenterna.  Detta  skedde 
några dagar  innan  intervjutillfället och avsikten med detta var att underlätta  intervjuprocessen, 
att ge respondenterna möjlighet att  förbereda sig inför  intervjun samt att det skulle ge oss mer 
genomtänkta och djupgående svar. Samtidigt ville vi  inte att  respondenterna  skulle konstruera 
alltför  färdiga  och  standardiserade  svar  utan  vi  ville  behålla  spontaniteten,  därav  den  ringa 
mängden  utskickat  material.  Under  intervjutillfället  hade  vi  sedan  ett  annat  intervjuunderlag 
med ett utökat frågeantal och mer uttömmande frågor. 

Samtliga  intervjuer  har  genomförts  via  telefon. En  förklaring  till  detta  är  att  telefonintervjuer 
gav oss möjlighet att enklare nå de personer som besatt den kunskap och de erfarenheter som vi 
krävde. Hade vi valt personliga intervjuer hade uppsatsens resultat blivit  lidande då vi  i så fall 
varit tvungna att intervjua mindre kunniga personer i det geografiska närområdet. Detta eftersom 
våra  begränsade  resurser  inte  möjliggör  längre  resor  till  respondenternas  kontor  i  Stockholm, 
Borås och Älmhult. Vår uppfattning är att de utförda telefonintervjuerna gav oss väldigt bra och 
uttömmande svar från undersökningspersonerna, och i jämförelse med personliga intervjuer ser 
vi  inga  väsentliga  skillnader,  förutom att  det  inte  är möjligt  att  tolka undersökningspersonens 
kroppsspråk  i  en  telefonintervju. Därför var det viktigt att vi  istället  fokuserade på att  läsa av 
tonläget under intervjuerna, för att uppfatta saker och ting korrekt. I övrigt så hade vi arbetat på 
liknande  sätt  vid  personliga  intervjuer  och  vi  anser  oss  ha  fått  ut  samma  resultat  via  våra 
telefonintervjuer. 

Intervjuerna tog i genomsnitt  tagit 40 minuter att genomföra och knöts an till våra teoriavsnitt 
kring Basel II samt risk och kredithantering. Under samtliga intervjuer har ljudupptagning skett 
och  anteckningar  förts.  Ljudinspelningen  har  sedan  transkriberats  i  sin  helhet,  för  att  ingen 
väsentlig  information  skulle  falla  bort,  detta  underlättade och medförde  en  god  grund  för  den 
fortsatta  analysen. Grundfrågorna  i  intervjuunderlaget  har  styrt  intervjuerna  i  avsedd  riktning, 
men  samtidigt  har  respondenterna  haft  möjlighet  att  tala  fritt  kring  området.  I  de  fall  där  vi 
önskat  ytterligare  information om respondenternas åsikter har  följdfrågor  ställts och en  vidare 
diskussion  förts. Om vi  i  efterhand märkt  av  att någon  information  fallit  bort  eller  att  den  av 
övriga  skäl  saknats  har  respektive  respondent  kontaktats  igen.  Detta  gjordes  för  att  få  en 
tydligare  och  mer  korrekt  svarsbild  och  för  att  undvika  skevheter  i  resultatet.  Utifrån 
respondenternas åsikter kring införandet av Basel II har analys utförts och slutsatser dragits.



24 

Analysmetod 

Efter varje intervju har respektive respondents svar noggrant strukturerats och sammanställts var 
för sig för att få en korrekt och klar bild av de enskilda respondenternas åsikter. Dessa svar har 
sedan meningskoncentrerats och meningskategoriserats enligt Kvale (1997), vilket innebär att vi 
brutit ned svaren för att lyfta fram det mest relevanta och intressanta samt kategoriserat svaren i 
rubriker.  Vi  använde  samma  rubriker  i  empirin  som  i  analysen,  för  att  analysarbetet  skulle 
förenklas och  för att ge  läsaren en  tydlig  röd tråd.  Jacobsen  (2002) nämner  två analysansatser 
som huvudsakligen används  i kvalitativa metoder, analys av enskilda  fall eller analys där  flera 
fall  jämförs. Vi har vi vår uppsats valt en ämnesrelaterad analys, där vi  i  likhet med Jacobsen 
(2002) jämfört hur de fyra undersökta nischbankerna ser på vårt problemområde. I analysen har 
vi  försökt  finna  likheter  och  samband  samt  skillnader  i  hur  respektive  bank  agerar,  för  att 
därefter dra slutsatser. 

3.4 Insamling av sekundärdata 

I vår uppsats har vi använt sekundära källor  i  form av böcker, artiklar  från erkända tidskrifter, 
publicerat  material  från  Baselkommittén,  artiklar  från  dagstidningar,  uppsatser  samt  övrig 
information från Internet. 

3.4.1 Praktiskt til lvägagångssätt 

De sekundärdata vi använt oss av har fungerat som underlag för uppsatsens teoretiska del samt 
som  kunskapsbank  och  inspirationskälla.  Sekundärdatan  i  form  av  böcker  har  inhämtats  via 
biblioteket  på Högskolan  i Halmstad  samt  fjärrlånats  från  andra  bibliotek på  andra  högskolor 
och  universitet.  Nationella  såväl  som  internationella  artiklar  har  sökts  fram  via  databaserna 
ABI/Inform, Science Direct och Artikelsök. Genom sökord som basel II, basel committee, effect 
of basel, nischbanker osv. har vi funnit relevanta artiklar. Publikationerna från Baselkommittén 
har många gånger översatts av Finansinspektionen och dessa översättningar har vi genomgående 
använt. Något som bör påpekas är att utbudet av relevant sekundärdata för vårt problemområde 
har varit begränsat. Detta då Basel II är en ny företeelse och framväxten av nischbanker har skett 
på senare år. Detta visar samtidigt på relevansen av vår uppsats. 

3.5 Problem med vald metod 

Eriksson & WiedersheimPaul (2006) skriver att det  i samhället  finns många mer eller mindre 
uppenbara värderingar. Den litteratur som en forskare utgår ifrån, de metoder han/hon valt och 
de empiriska iakttagelser han/hon gjort beror i hög grad på de personliga värderingar som finns 
hos forskaren. Vidare menar Eriksson & WiedersheimPaul (2006) att värderingar, erfarenheter, 
åsikter etc. påverkar uppfattningen om vad som är relevant i en fråga, och det kan således prägla 
hela  arbetet  med  en  undersökning  och  dess  objektivitet.  I  vår  undersökning  har  vi  varit  väl 
medvetna om detta och strävat efter att vara så objektiva som möjligt i våra bedömningar. Enligt 
Holme  &  Solvang  (1996)  är  det  i  kvantitativa  undersökningar  viktigt  att  lägga  fokus  på  de 
undersökta objektens representativitet, dvs. att man verkligen mäter det som är avsett att mätas 
och att den insamlade  informationen är pålitlig. I kvalitativa undersökningar, som vår, är detta 
mindre  viktigt menar Holme &  Solvang  (1996). Här  läggs  istället  fokus  på  en  närhet  till  det
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undersökta med  syfte  att  skapa  en  ökad  förståelse.  Nedan  följer  en  kritisk  granskning  av  de 
metodval  vi  gjort  samt  en  diskussion  kring  validitet  och  reliabilitet  i  den  insamlade 
informationen. 

3.5.1 Källkritik 

Jacobsen  (2002)  skriver  att  för  den  som  arbetar med  vetenskapliga  undersökningar  är  det  av 
största  vikt  att  ha  en  kritisk  infallsvinkel  till  alla  sina  källor.  Syftet  med  källkritik  enligt 
Jacobsen (2002) är att bestämma om källan har hög validitet och om den är reliabel. 

3.5.2 Validitet 

Eriksson & WiedersheimPaul  (2006) och Jacobsen  (2002) berättar  att validitet  är  ett mått på 
hur  väl  undersökningen mäter  det  den  är  avsedd  att mäta.  Forskaren  ska därför  fråga  sig  om 
respondenternas åsikter är relevanta för att uppfylla undersökningens syfte. Vi är medvetna om 
att vår undersökning  fokuserar på en relativt komplex  företeelse och att frågor och svar därför 
kan missuppfattas. Men genom vår användning av den kvalitativa metoden med  intervjuer har 
risken  för  missförstånd minimerats,  då  vi  under  intervjuerna  varit  väldigt  lyhörda  och  enkelt 
kunnat ställa följdfrågor om det funnits oklarheter. 

Enligt Jacobsen (2002) och Holme & Solvang (1996) finns det två aspekter av validitet:  intern 
och  extern.  Den  interna  validiteten  avser  undersökningens  utformning  och  till  vilken  grad 
relevanta  slutsatser  kan  dras  utifrån  den.  Det  är  viktigt  att  utvärdera  den  valda  metoden  och 
överväga  användandet  av  alternativa  metoder,  då  den  interna  validiteten  anses  vara  låg  om 
resultatet av undersökningen är ett  resultat av den valda metoden. För att uppnå en hög  intern 
validitet har vi granskat möjliga angreppssätt och valt det mest  lämpliga  för att uppfylla  syftet 
med vår studie. Extern validitet har enligt Jacobsen (2002) att göra med hur pass väl resultatet 
av  undersökningen  överensstämmer  med  verkligheten.  En  hög  extern  validitet  uppnådde  vi 
genom  att  intervjufrågorna  utformades  systematiskt  och  noggrant,  för  att  våra  erhållna  svar 
skulle  ge  en  klar  bild  av  den  verkliga  situationen.  Samtidigt  uppnådde  vi  hög  extern  validitet 
genom att våra undersökningsobjekt, de tre största nischbankerna samt en mindre nischbank, väl 
representerar  den  svenska  marknaden  för  nischbanker.  För  att  ytterligare  stärka  den  externa 
validiteten har undersökningspersonerna valts ut med stor omsorg och eftertanke. 

3.5.3 Reliabilitet 

Reliabilitet  innebär  enligt  Jacobsen  (2002)  att  ett  mätinstrument  (t.ex.  en  intervju)  ska  ge 
tillförlitliga och stabila utslag samtidigt som det  ska vara  fritt från systematiska  felvariationer. 
En  hög  reliabilitet  innebär  att  andra  undersökare  ska  komma  fram  till  samma  resultat  om  de 
använder  samma  angreppssätt,  samma  undersökningsobjekt  och  har  samma  förutsättningar. 
Resultatet  av  undersökningen  ska  således  vara  oberoende  av  vem  som utför  den. Vi  inser  att 
reliabiliteten i tolkande undersökningar, likt vår, är ett stort problem varför vår medvetenhet om 
detta är av  stor vikt  för resultaten  i vår uppsats. Ett problem  i kvalitativa undersökningar med 
intervjuer  som  informationskälla  är  svårigheten  för  den  som  intervjuar  att  avgöra  huruvida 
respondenten  talar  sanning  eller  om  något  utelämnas.  Vi  har  därför  noggrant  analyserat  och
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tolkat  det  insamlade  intervjumaterialet  för  att  inte  dra  förhastade  slutsatser.  Samtidigt  har 
möjligheten till följdfrågor minskat risken för att respondenten ”lurar” oss. 

Enligt  Jacobsen  (2002)  är  en  vanligt  förekommande  företeelse  vid  intervjuer  den  så  kallade 
intervjuareffekten, vilken innebär att den som intervjuar genom gester och kroppsspråk påverkar 
respondentens  svar. Vid  telefonintervjuer  försvinner  detta  till  viss  del, men  vi  ansåg det  vara 
väldigt viktigt att hela tiden vara positivt  inställd till respondenternas åsikter och hålla ett glatt 
tonläge  för  att  göra  respondenten  avslappnad och på  så  sätt  få  ut  så mycket  information  som 
möjligt.
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer den empiriska data som samlats in under intervjutillfällena att redovisas. 
Här återges de utvalda nischbankernas situation med avseende på det aktuella problemområdet. 

4.1 SkandiaBanken 

Från SkandiaBanken intervjuades Stefan Alvtegen, kreditchef och ansvarig för SkandiaBankens 
Basel IIprogram sedan ett och ett halvt år tillbaka. 

4.1.1 Implementering av Basel II och metodval för kreditriskberäkning 

Basel IIprogrammet  i SkandiaBanken drog igång  innan Alvtegen började sitt arbete  i banken. 
Det var hans företrädare som startade upp projektet och som tillsammans med bankens ledning 
och styrelse hade målsättningen och ambitionen att bli en bank som skulle använda sig utav den 
avancerade internberäkningsmetoden. Detta projekt stagnerade dock efter något år och Alvtegen 
menar att detta berodde på att man inte riktigt förstod digniteten och omfattningen av vad som 
krävdes för att använda sig utav den avancerade internberäkningsmetoden. Det Alvtegen gjorde 
när han i slutet utav 2005 började i SkandiaBanken var att stärka upp projektorganisationen på 
så  sätt  att  han  anlitade  rådgivare  för  att  stötta  upp  när  det  gällde  Baselkunskap  och 
modellbyggande.  Dessutom  anlitades  en  leverantör  som  kunde  leverera  alltifrån  avancerade 
statistiska verktyg för att kunna bygga de interna modellerna till mjukvara för att kunna beräkna 
riskvägda  tillgångar  etc.  Parallellt  med  det  så  hade  SkandiaBanken  försökt  påbörja 
modellbyggnationen med PDmodeller, LGDmodeller och EADmodeller. Alvtegens syfte med 
detta  var  att  på  nytt  försöka  infria  målsättningen  om  att  bli  en  bank  med  avancerad 
internberäkningsmetod. 

SkandiaBanken  har  nu  dock  kommit  till  ett  annat  ställningstagande  där  de  valt  att  avbryta 
projektet  med  att  gå  mot  internberäkningsmetoden  och  gör  nu  istället  nya  strategiska 
överväganden.  De  använder  således  inte  de  systemen  som  de  köpt  in  och  de  har  heller  inte 
många färdiga modeller i dagsläget. För tillfället pågår ingen modellutveckling utan de kommer 
tillsvidare att kvarstanna och rapportera enligt schablonmetoden för kreditrisk. 

4.1.2 Konsumentkreditgivning och dess riskhantering 

Enligt Alvtegen har SkandiaBanken  fokus på att vara en hushållsrelaterad bank, vilket  innebär 
att  de  främst  vänder  sig  till  privatkundssegmentet.  De  tillhandahåller  kortkrediter  i  form  av 
betal och kreditkort, kontokrediter, blancolån, bolån och även bilkrediter. 

Alvtegen  lyfter  fram  betalningsförmåga  och  betalningsmoral  som  de  viktigaste  delarna  när 
SkandiaBanken gör kreditprövningar på privatpersoner. Det mest förekommande är att de gör en 
form utav återbetalningsbedömning i samband med kreditansökan och ser om kunden efter det 
att denne bestridit sina lånekostnader och övriga levnadsomkostnader har en skälig summa kvar
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att leva på. Ofta är det en enkel återbetalningskalkyl, men för bolån är den lite mer sofistikerad. 
Vid  bedömning  av  betalningsmoral  tittar  SkandiaBanken  på  hur  kunden  skött  sina  tidigare 
åtaganden i banken eller hur denne skött sina åtaganden utanför banken, dvs. om det finns några 
betalningsanmärkningar.  Alvtegen  berättar  att  eftersom  SkandiaBanken  är  en  Internetbank  så 
strävar de efter att ha en automatiserad process, vilket innebär att de hämtar in ett antal uppgifter 
utav kunden av lite mindre omfång, inkomst, anställning osv. Sedan körs dessa uppgifter i olika 
scoringmodeller  och  utifrån SkandiaBankens  kriterier  så  ges  en  rekommendation  om krediten 
ska  beviljas  eller  inte.  Alvtegen  säger  att  SkandiaBanken  på  privatsidan  använder  sig  av 
Upplysningscentralen  för  rating  av  kunder.  Det  är  deras  procent,  scoring  och  rating  som  de 
använder  sig  av  när  de  bestämmer  s.k.  avslagsgränser  och  prövningsgränser.  Enligt Alvtegen 
delar  SkandiaBanken  ej  in  sina  konsumenter  i  riskklasser,  utan  de  ligger  samlade. 
SkandiaBanken använder en modell som kombinerar olika kredittyper som bolån, blancolån osv. 
där  de  tittar  på  sammankopplingen  av  antalet  dåliga  krediter  från  de olika  kredittyperna,  dvs. 
krediter där betalning inte erhållits. 

4.1.3 Förändringar i kreditgivnings och riskhanteringsprocessen 

Den  förändring  som Alvtegen ser  i  arbetet med kreditgivning är  att de numera  är  tvungna att 
rapportera enligt den nya schablonmetoden, vilken är  lite mer differentierad  i riskvikter bl.a.,  i 
övrigt ingen större förändring för deras konsumentkreditgivning. 

Alvtegen berättar att SkandiaBanken använder sig av de riskvikter som Basel II förespråkar för 
banker som valt schablonmetoden. Dessa riskvikter ser  lite olika ut beroende på vad det är för 
produkt  det  handlar  om  och  hur  säkerheten  ser  ut.  Vid  exempelvis  bolånekrediter  så  har 
SkandiaBanken  en  riskvikt  på  35  %  om  säkerheten  ligger  på  75  %  eller  mer  utav 
marknadsvärdet  och  om  säkerheten  understiger  75  %  utav  marknadsvärdet  erhålls  en 
riskviktsberäkning  på  75  %.  Detta  är  dock  betydligt  mer  finfördelat  under 
internberäkningsmetoden. Sedan, utöver detta, så tittar Alvtegen som är huvudansvarig för deras 
portfölj på vad de ligger med för risker och hur portföljen är indelad. Detta är ingenting som de 
rapporterar  vidare  till  Finansinspektionen  när  de  ligger  under  schablonmetoden.  Det  hade  de 
dock  behövt  göra  om  de  hade  valt  internberäkningsmetoden,  vilket  har  helt  och  hållet  med 
kapitaltäckningen att göra. Alvtegen säger också att det inte blir lättare att hantera kreditgivning 
med det nya regelverket om man inte har möjlighet att gå mot internberäkningsmetoderna, som 
är mer riskkänsliga. 

”För  kreditrisk  så  innebär  det  ingen  större  skillnad  i  arbete  mellan  schablonmetoden  i  det 
gamla respektive det nya regelverket, det är inget jättejobb att ratta om från Basel I till Basel II 
bara för kreditrisk. Pelare 2 ställer däremot lite större krav då det där finns många nya risker 
som kräver kapitalhållning”  (Alvtegen, 2007). 

Det  som SkandiaBanken gör nu under pelare 2 är  att de ökar  sofistikeringsgraden  något  i och 
med  att  de  tittar  på  ICAAPmodeller,  dvs.  intern  kapitalutvärdering,  där  det  finns  interna 
dokument  som  visar  i  detalj  hur  de  resonerar  kring  detta.  Här  kommer  emellertid 
proportionalitetsprincipen  in,  vilket  innebär  att  en  bank  som  använder  schablonmetoden  inte 
behöver  ha  lika  hög  sofistikeringsgrad  som  en  bank  med  internberäkningsmetoder.  Det 
SkandiaBanken  först  och  främst  tittar  på  under  pelare  2  är  likviditetsrisken  och 
koncentrationsrisken, vilka är de risker som de använder sig utav modeller för och Alvtegen slår 
fast  att  det  naturligtvis  är  så  att  likviditetsrisk  och  koncentrationsrisk  hänger  ihop  lite  grann.
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Dessa  modeller  användes  inte  tidigare  utan  har  sedan  införseln  av  Basel  II  arbetats  fram 
tillsammans med konsultfirmor  för  att  få  de  bästa modellerna på marknaden  för  deras  typ  av 
bank. Modellerna  för  dessa  risker  är  relativt  sett  låga  i  sofistikeringsgrad  på  grund  av  att  de 
använder sig av schablonmetoden. 

4.1.4 Prissättning och risk 

Alvtegen säger att den mest uppenbara kundupplevelsen av Basel II är att marginalpressen och 
prispressen  på  framförallt  bolån  blivit  väldigt  markant,  då  många  utav  bankerna  räknat  hem 
kapitallättnader på grund av sänkta kapitalkrav och därmed också haft möjlighet att sänka priset. 
Detta har skett främst det senaste halvåret. 

Alvtegen tror att på sikt kommer synen på risk och prissättning att förändras inom banksektorn. 
För konsumenter  ser  han  redan  idag att  en del  aktörer har differentierade  räntor och det är  ju 
delvis  baserat  på  vilken  riskprofil  konsumenten  har,  ju  högre  risk  konsumenten  är  förknippad 
med desto högre ränta får denne betala. Men olika prissättning på olika kunder är inte något som 
SkandiaBanken  kommer  att  jobba  mot,  inte  som  det  ser  ut  idag.  De  har  en  transparent 
prissättning, vilket  innebär samma ränta för alla konsumenter, men Alvtegen påpekar samtidigt 
att SkandiaBanken  nu  är mitt  inne  i  en  strategisk  fundering  där  de  funderar  på  hur  de  ska gå 
vidare  på  den  här  konkurrensutsatta  marknaden.  Framförallt  när  det  gäller  bolån  och 
marginalpressen där. 

” Jag har dock svårt att se att SkandiaBanken kommer att prisdifferentiera inom den närmaste 
framtiden utifrån risk”  (Alvtegen, 2007). 

4.1.5 Påverkan på organisationen och på konkurrensen inom banksektorn 

Alvtegen säger att Basel II medfört att SkandiaBanken har förstärkt avdelningen för oberoende 
riskkontroll,  dvs.  den  avdelning  som  utvärderar  de  risker  som  finns  i  bankens  verksamhet. 
Alvtegen  berättar  att  det  kan  bli  lättare  att  hantera  kreditgivning  om  man  använder  sig  av 
internberäkningsmetoder  då  dessa  är  mer  riskkänsliga  och  kapitallättnader  kan  erhållas.  Han 
fortsätter med  att  säga  att  ett  beslut om  att  gå mot  en  avancerad  internberäkningsmetod  dock 
ställer stora krav på aktörerna och Alvtegen menar att de fyra storbankerna kommer bättre ur en 
sådan  process  än  vad  en  mindre  aktör  gör.  Detta  då  de  mer  sofistikerade 
internberäkningsmetoderna  är  mycket  omfattande  och  kräver  gigantiska  investeringar,  vilket 
SkandiaBanken tydligt märkt av. 

Alvtegens  bedömning  är  att,  som  ren  kreditgivare,  finns  det  en  konkurrensnackdel  om  inte 
internberäkningsmetoder  används  utan  man  är  kvar  i  schablonmetoden.  Det  kommer  inte  att 
märkas nu direkt eftersom det finns ett antal olika regler som gör att kapitallättnader  inte bara 
fås rakt upp och ner, utan det är först om ett par år då det här har slagit igenom som det kommer 
visa  sig.  Det  som  Alvtegen  känner  som  anställd  på  en  mindre  bank  är  att  det  är  en  stor 
påfrestning  för de mindre aktörerna att både gå  in och sedan  vidmakthålla den  här  typen utav 
modeller och rapportering.
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4.2 Länsförsäkringar Bank 

Från Länsförsäkringar Bank  intervjuades Bengt Jerning, kreditchef, ansvarig  för  låneprocessen 
samt ansvarig för Basel IIprojektet i organisationen. 

4.2.1 Implementering av Basel II och metodval för kreditriskberäkning 

Arbetet  började  enligt  Jerning  2003  med  en  förstudie  för  att  se  regelverkets  påverkan  på 
Länsförsäkringar  Bank,  där  banken  undersökte  de  olika  metoderna:  schablonmetoden  och 
internberäkningsmetoderna.  Banken  kom  fram  till  att  satsa  på  den  avancerade 
internberäkningsmetoden  för  kreditrisk  som  skulle  innebära  mer  och  dyrare  utveckling  men  i 
slutändan ge dem fler fördelar, när det gäller kreditprövningen och kapitaltäckningen. Skälet till 
att de relativt snabbt kom fram till det här beslutet var att den finansiering som de jobbar med, 
boendefinansiering,  gynnas  relativt  mycket  utav  de  avancerade  modellerna  enligt  Jerning. 
Projektet sparkades igång 2004, en omfattande och mycket kostsam process med väldigt många 
dokument  och  stora  systemförändringar,  som  resulterade  i  en  formell  ansökan  sista  juli  2005 
angående  tillstånd  att  använda  den  avancerade  internberäkningsmetoden.  Tiden  efter  detta 
arbetade Länsförsäkringar Bank med att föra in de nya funktionerna i systemet och under 2006 
inledde  banken  ett  provår  då  systemen  skulle  köras  parallellt  vilket  var  ett  krav  från 
Finansinspektionens sida. 

”Nu har vår avancerade internberäkningsmetod godkänts av Finansinspektionen och vi arbetar 
fullt ut med den”  (Jerning, 2007). 

4.2.2 Konsumentkreditgivning och dess riskhantering 

Länsförsäkringar Bank har tre huvudtyper av konsumentkrediter och det allra största området är 
boendekrediter – finansieringen av villa, bostadsrätt och fritidshus. Jerning säger att kunder som 
söker boendefinansiering har god kreditkvalitet och generellt sätt är en bra kundgrupp. Bland de 
kunder som söker boendefinansiering så är det väldigt få de gör avslag på. Till det kommer att 
de även tillhandahåller blancolån och kontokrediter och den typen av kunder har betydligt sämre 
kreditvärdighet  enligt  Jerning. Grunden  för  kreditprövningen är  egentligen  densamma  för  alla 
typer  utav  de  tre  konsumentkrediterna och  det  är  till  stor  del  en  datoriserad  scoremodell  som 
används.  Det  är  ett  antal  grundkrav  som  ska  uppfyllas:  säkerställande  av  inkomst  och 
anställningsform,  kontroll  av  eventuella  betalningsanmärkningar,  kontroller  mot  offentliga 
register som t.ex. Upplysningscentralen osv. Länsförsäkringar Bank gör en s.k. KALK = Kvar 
Att Leva på Kalkyl, dvs. en kalkyl där man ser hur mycket kunden har kvar att leva på när alla 
utgifter är betalda så att man ser att ekonomin går runt. Jerning slår fast att ju större krediten är 
desto högre ställs kraven på inkomster och sådana bitar, men grundprövningen är densamma. 

4.2.3 Förändringar i kreditgivnings och riskhanteringsprocessen 

Sedan  Basel  II:s  införsel,  eller  egentligen  redan  från  2006  har  Länsförsäkringar  Bank 
kompletterat  den  automatiserade  kreditprövningen  som  de  har,  där  ett  antal  kreditparametrar 
finns inbyggda, med de Basel IIanpassade bitarna där huvuddelen är att de delar in sina kunder
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i olika riskklasser. Tidigare gjordes inte detta på samma sätt, utan det är nytt i och med Basel II 
och de är fem stycken riskklasser det är fråga om, AE, där A är den bästa kunden och E är den 
sämsta  kunden.  I  riskklass  A  ligger  den  som  varit  kund  hos  Länsförsäkringar  Bank  sedan 
tidigare,  har en god Upplysningscentralprognos, välskötta kreditprodukter och en  rimligt hög 
utnyttjandegrad av kontokrediter. I riskklass E ligger som sagt den sämsta kunden som ofta har 
betalningsanmärkningar,  dålig  Upplysningscentralprognos  och  misskötta  krediter  hos 
Länsförsäkringar Bank. E tar de sällan, många krediter där avstår de ifrån. Riskklasserna B, C 
och D  ligger emellan dessa. B och C  ligger  nära varandra och  innehåller  relativt goda kunder 
medan  Dkunder  ofta  är  svaga  med  en  relativt  dålig  Upplysningscentralprognos, 
betalningspåminnelser och hög utnyttjandegrad av kontokrediter. Målet är att fånga  in  fler bra 
kunder men också  avstå  från  kunder  som  inte  är  långsiktigt  bra. Tidigare  segmenterades  inte 
kunder  i  olika  riskklasser  utan  de  låg  samlade  och  kapitaltäckningskrav  och  annat  var  också 
standardiserat. 

”Tidigare var kredithanteringen mycket mer grovhuggen än vad den är idag”  (Jerning, 2007). 

Jerning  säger  att  Länsförsäkringar  Bank  alltså  har  kompletterat  systemet  med  de  Basel  II 
anpassade bitarna så att det blivit ett bättre, bredare och djupare kreditprövningsmoment än vad 
de hade tidigare. 

”Det  nya  Basel  II  regelverket  ersätter  ju  inte  de  gamla  kreditprövningsbitarna  utan  det 
kompletterar”  (Jerning, 2007). 

Jerning  menar  att  Länsförsäkringar  Bank  i  och  med  användningen  av  den  avancerade 
internberäkningsmetoden blivit säkrare i kreditgivningen och mer pålitligt kan förklara varför en 
kund  hamnar  i  en  viss  grupp och  får  en  viss  prisnivå och  villkorsnivå. De kan  numera  bättre 
statistiskt härleda risker och även göra beräkningar på sannolikhet för fallissemang på de olika 
kredittyperna.  Så  det  är  mycket  mer  utvecklat  nu,  även  om  det  underförstått  funnits  tidigare 
också men då i mycket lägre sofistikeringsgrad. 

De  nya  riskerna  under  pelare  2  som  strategisk  risk,  ryktesrisk  osv.  har  enligt  Jerning  inte 
beaktats  i Länsförsäkringar  Bank  i  någon  stor  utsträckning  tidigare  på  något mer  sofistikerat 
sätt,  utan  det  är  ett  nytt moment  när  de  nu  tittar på  och  värderar  dessa  risker. De har  funnits 
tidigare  naturligtvis,  men  banken  har  inte  konkret  kunnat  säga  hur  de  har  påverkat 
kredithanteringen. Enligt Jerning får de en bättre bild av detta nu, när de väger samman alla de 
här riskerna och statistiskt härleder och kommer fram till varför vissa påslag görs. För riskerna 
under  pelare  2  använder  Länsförsäkringar  Bank  en  mer  schabloniserad  modell,  då  deras 
huvudsakliga fokus ligger på beräkning av kreditriskexponering. 

4.2.4 Prissättning och risk 

Jerning berättar att det numera är  lättare för en person med god ekonomi och god status att få 
bättre villkor. Det är inte så att de släpper igenom fler nu än tidigare men däremot är det så att 
Länsförsäkringar Bank numera tittar mer på att ta rätt betalt. De kunder som innebär högre risk, 
de som finns  i de sämre riskklasserna, ska de också ta mer betalt av  för att täcka in den högre 
risken och vice versa. Jerning slår dock fast att marknaden inte riktigt anpassat sig så att de kan 
arbeta så fullt ut ännu. Det är en beteendeförändring som är på gång, att resonera och arbeta på 
det här sättet. Jerning fortsätter med att berätta att Länsförsäkringar Bank numera kan selektera
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kunderna  på  ett  bättre  sätt  än  vad  de  kunnat  göra  tidigare  och  kan  utifrån  det  jobba  mer 
målinriktat  mot  specifika  kundgrupper.  Detta  ser  Jerning  som  en  betydande  fördel  gentemot 
tidigare, då de  inte haft  instrument  för att kunna se detta och alltså  inte skiljt den ena kunden 
från den andra. 

”Tidigare har det i Länsförsäkringar Bank inte funnits en lika djup förklaringsbild som det finns 
nu, vi har fått ett bredare sätt att bedöma kunderna på och det är  till nytta även för kunderna 
naturligtvis. Som kund förstår du nu varför du får betala en halv procentenhets högre ränta än 
någon annan via ett antal förklaringsvariabler, exempelvis skilsmässopåverkan som ger högre 
risknivå etc. Dvs. om du är en väldigt god kreditvärdig kund ska du inte betala lika mycket som 
en som är något sämre. Du ska ju  inte belasta den andres större  risk och vice versa. Det blir 
alltså en rättvisare bedömning”  (Jerning, 2007). 

4.2.5 Påverkan på organisationen och på konkurrensen inom banksektorn 

För  den  enskilde  kredithandläggaren  anser  Jerning  inte  att  arbetet  förändras  i  någon  stor 
utsträckning förutom att det kan vara lite svårare i början med det nya systemet, men att det är 
något man lär sig. Under utvecklingstiden så har organisationen dock fått lägga ner mycket tid 
och möda för att anpassa sig till Basel II och den avancerade internberäkningsmetoden. Det har 
varit en enorm systemutveckling i Basel IIprojektet enligt Jerning och det har tagit mycket kraft 
från annan utveckling av produkter och tjänster, vilket är nackdelen med Basel II enligt Jerning. 
De har tvingats fokusera på Basel II på bekostnad av att inte kunnat utveckla andra områden. 

”Men  nu  när  vi  väl  fått  det  här  nya  systemet  ser  vi  uteslutande  nytta med  det,  då  vi  fått  ett 
djupare och bredare sätt att bedöma kunderna”  (Jerning, 2007). 

Jerning säger vidare att det nya regelverket innebär stora skillnader gentemot tidigare. Det hade 
väl varit enklare enligt Jerning att välja schablonmetoden för kreditrisk, för den skulle också ge 
fördelar för dem. Men skälen till att de ville vara med bland de institut som tillämpar de interna 
beräkningsmetoderna var att de då kunde tillgodogöra sig de här reglerna fullt ut på bästa sätt, 
dvs. få lägre kapitalkrav och ett mer exakt kreditprövningsinstrument. Särskilt eftersom det är en 
sådan  knivskarp  konkurrens  inom  framförallt  bolånefinansieringen,  där  de  avancerade 
internberäkningsmetoderna  ger  stora  fördelar.  Länsförsäkringar  Bank  antog  att  deras  största 
konkurrenter på bolånesidan skulle använda de avancerade modellerna och skulle de själva inte 
göra  det  så  skulle  de  få  högre  kapitaltäckningskrav  och  ett  sämre  kreditprövningsinstrument, 
vilket innebär att de skulle bli hämmade i konkurrensen och i fortsatt marknadsutveckling. 

” Ja,  det  nya  regelverket  påverkar  beroende  på  att  framförallt  kapitaltäckningsgraden  är 
annorlunda i de olika metoderna för kreditriskberäkning, det är nummer ett. Nummer två är att 
kreditprövningsprocessen blir vassare”  (Jerning, 2007).
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4.3 GE Money Bank 

Från  GE  Money  Bank  intervjuades  Emanuel  Åkerlind,  Basel  II  ansvarig  för  Norden  och 
Baltikum. 

4.3.1 Implementering av Basel II och metodval för kreditriskberäkning 

Under 2005 startades förändringsarbetet med Basel II i GE Money Bank. Första milstolpen var 
med pelare 1 och kreditrisker, att implementera ett rapporteringssystem för det och det projektet 
påbörjades  någonstans  i  början  på  2006.  En  annan  milstolpe  har  varit  implementeringen  av 
operativa  risker  och  för  att  uppfylla  kraven  där,  som  startade  någon  gång  under  2005,  det  är 
något  som  de  hållit  på  lite  längre  med.  Hittills  har  de  fokuserat  på  pelare  1  i  deras 
implementeringsarbete och för pelare 2 och pelare 3 har bara mindre förändringar gjorts. 

”Vi  i  GE Money Bank  kommer  att  köra  på  schablonmetoden  för  rapportering  av  kreditrisk”  
(Åkerlind, 2007). 

I många avseenden arbetar GE Money Bank med sina risker enligt det internberäkningsmetoden 
föreskriver, men de ser än så länge inget behov av att formellt rapportera sitt kapitalbehov enligt 
denna metod och har därför valt schablonmetoden. 

4.3.2 Konsumentkreditgivning och dess riskhantering 

GE Money Bank erbjuder kortkrediter, blancolån, billån och  har precis börjat med bolån. Vid 
kreditprövningen arbetar de mycket med scorekort enligt Åkerlind. Dessa har utvecklats internt 
och  det  är  en  relativt  automatiserad  process  där  kunden  scoras  och  upp  till  vissa  nivåer  kan 
automatiska kreditbeslut  fattas. De viktigaste aspekterna som  läggs mest vikt vid  i  scorekorten 
är de vanliga sakerna som betaltid, betalningsanmärkningar, inkomst etc. men vilka vikter varje 
faktor har  i modellen är konfidentiellt enligt Åkerlind. GE Money Bank använder både interna 
och externa modeller för riskbedömning av privatpersoner, för extern information inhämtas bl.a. 
input från Upplysningscentralen. 

Modellerna  för  kredittyperna  skiljer  sig  en  del  från  varandra  då  GE  Money  Bank  har 
skräddarsytt olika scorekort för olika krediter och när det gäller billån kan det även bli så att de 
gör en manuell bedömning. Det förekommer även vid andra typer av lån, men för billån är det 
generellt  sätt  en  mer  manuell  process. GE Money Bank  opererar med  olika  typer  av  kunder. 
Åkerlind nämner att det generellt sett är bra till medelbra kunder som är segmentet, dvs. de med 
låg risk eller medelrisk. Högriskkunder kan i vissa särfall tas an, men det är  inget som banken 
strävar efter att arbeta med. 

4.3.3 Förändringar i kreditgivnings och riskhanteringsprocessen 

”Arbetet med  rating  och  scorekort  har  inte  förändrats  sedan  införseln  av Basel  II  och deras 
kunder har heller inte påverkats i någon nämnvärd utsträckning”  (Åkerlind, 2007).
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Däremot så har arbetet enligt den nya schablonmetoden medfört att datainsamling, rapportering 
och avstämning mellan  riskdata och  finansdata  förändrats  till det bättre. GE Money Bank har 
även  implementerat  en  ny  ITlösning  för  att  beräkna  och  rapportera  kapitalkravet  för 
kreditrisker. Åkerlind  berättar  vidare  att  de  beaktar  i  stort  sett  alla  de  risker  som  finns  under 
pelare 2 och de har mycket  interna styr och kontrollmetoder  inom GEkoncernen där de hela 
tiden  arbetar  med  olika  typer  av  analyser.  Det  finns  särskilda  processer  som  syftar  till  att 
exempelvis hantera ryktesrisker och likviditetsrisker. Mycket av detta fanns dock redan på plats 
innan Basel II och pelare 2 infördes. 

Vidare  har  GE  Money  Bank  internpolicys  och  riktlinjer  för  den  interna 
kapitalutvärderingsprocessen. Det har ett dokument som sammanfattar och beskriver de interna 
processer de har, för att uppfylla Basel IIkraven. 

4.3.4 Prissättning och risk 

Åkerlind menar  att  då  de  största  bankerna kommer  att  använda de  avancerade metoderna  för 
Basel  II  kommer  prissättningen  på  marknaden  sannolikt  att  bli  mer  differentierad,  dvs. 
lågriskkunder kan förväntas få billigare lån och högriskkunder dyrare lån. 

”Vi på GE Money Bank ser dock ingen direkt förändring i de här bitarna, vi har redan tidigare 
arbetat med differentierade  räntor  där  olika  konsumenter  får  olika  räntor  beroende  på  deras 
riskkaraktär”  (Åkerlind, 2007). 

Åkerlind  fortsätter  dock med  att  säga  att GE Money Bank  indirekt  kan påverkas  till  följd  av 
förändrad prissättning på marknaden. Om andra  banker  sänker  sin utlåningsränta  beroende på 
minskat kapitalkrav kan de tvingas följa efter. Åkerlind berättar vidare att det finns risk att Basel 
II driver på en bolåneutlåning då Basel II kräver lägre kapitaltäckning av bankerna för denna typ 
av lån. Detta kan leda till att kreditinstituten pressar ut bolån på bolånemarknaden vilket i sin tur 
kan innebära att folka överbelånar sig och på en neråtgående marknad kan det bli tufft. 

4.3.5 Påverkan på organisationen och på konkurrensen inom banksektorn 

Åkerlind  säger  att  arbetet  med  Basel  II  har  tagit  en  del  tid  givetvis  och  att  det  inneburit  en 
relativt stor kostnad i och med implementering av nya system och procedurer. 

”Annars så har Basel II inte påverkat GE Money Bank i någon större utsträckning på grund av 
att vi endast går för schablonmetoden. Det är möjligt att vi kommer att använda internmetoder 
längre fram, men det är inget som är bestämt ännu”  (Åkerlind, 2007). 

Åkerlind ser inte att Basel II kommer att innebära några fördelar för GE Money Bank gentemot 
storbankerna.  De  stora  banker  som  väljer  att  använda  mer  sofistikerade  modeller  kan  enligt 
Åkerlind få lite mer jobb och även stora kostnader vid implementeringen av dessa. De har också 
tvingats  att  arbeta  med  mer  avancerad  riskhantering  och  risker  i  prissättning  osv.,  vilket  GE 
Money Bank har gjort ganska länge ändå utan att Basel II har funnits. Storbankerna kan också 
tvingas  gå  ifrån  de  interna  modeller  som  de  har,  som  inte  överensstämmer  med  Basel  II:s 
modeller och då måste de göras om, vilket skapar en ytterligare nackdel för dem.
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4.4 ICA Banken 

Från ICA Banken intervjuades Thomas Hjalmarsson, kreditchef. 

4.4.1 Implementering av Basel II och metodval för kreditriskberäkning 

Hjalmarsson säger att en förförstudie har gjorts och en förstudie är på gång där de ska utvärdera 
effekterna av att gå till en intern beräkningsmetod. 

”Vi  använder  oss  nu  av  schablonmetoden  för  kreditrisk,  vilken  vi  valt  i  samråd  med 
Finansinspektionen  på  grund  av  bankens  unga  ålder  och  ringa  omfattning”  (Hjalmarsson, 
2007). 

Samtidigt  som  ICA  Banken  nu  rapporterar  enligt  schablonmetoden  för  kreditrisk  arbetar  de 
parallellt med att bygga en intern beräkningsmetod som de tror kommer att vara mer fördelaktig 
på  längre sikt. Deras bedömning är att den  interna beräkningsmetoden ger dem högre  löpande 
kunskap om deras kreditportföljs riskutveckling, vilket gör det lättare för banken att bedöma hur 
mycket kapital de skall hålla för att täcka in riskerna. Men detta är än så länge för tidigt att säga 
och om det blir så får den fortsatta utredningen visa. 

Hjalmarsson berättar vidare att om ICA Banken så småningom väljer en intern beräkningsmetod 
kommer det att vara den grundläggande metoden som tillämpas då banken är relativt  liten och 
verksamheten inte så komplex. 

4.4.2 Konsumentkreditgivning och dess riskhantering 

Hjalmarsson  säger  att  ICA  Banken  endast  tillhandahåller  konsumentkrediter,  där 
huvudinriktningen  är  blancolån,  dvs.  lån  utan  säkerhet.  Kunderna  erbjuds  även  bolån  och 
kontokrediter  –  via  ICAkort  exempelvis. När  det  gäller  bolån  har  ICA Banken  ett  samarbete 
med det statligt ägda bostadsinstitutet SBAB. 

Kreditprövningen  i  ICA  Banken  baseras  på  ett  högteknologiskt  automatiserat  system  där 
kundens olika uppgifter, som inkomst, anställning, skuldsättning, tidigare krediter osv., läggs in 
i  scorekort.  Från  Upplysningscentralen  hämtas  sedan  information  om  eventuella 
betalningsanmärkningar. Efter att dessa uppgifter lagts in i systemet så filtreras de med hjälp av 
olika  kravkoder  och  en  slutlig  scorepoäng  genereras.  Plattformen  är  en  sluten  enhet  i  hela 
systemet och ICA Banken har samma scorekort för de olika kredittyperna. 

4.4.3 Förändringar i kreditgivnings och riskhanteringsprocessen 

Hjalmarsson  berättar  att  ICA  Banken  ligger  bra  till  tekniskt  och  tidigt  införde  ett  mycket 
tekniskt  system  där  de  i  princip  direkt  lade  in  Basel  IIparametrar  i  systemet,  därav  har 
schablonmodellen  inte  medfört  någon  större  skillnad  i  riskhanteringen  vid  kreditgivning. 
Hjalmarsson  fortsätter  emellertid  med  att  säga  att  banken  genom  Basel  II  får  en  ännu  bättre 
kontroll  över  risker  och  identifieringen  av  dem.  ICA Banken  har  börjat  använda  sig  av  olika
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riskklasser,  där  de  delar  in  sina  kunder  utifrån  den  risk  de  bedöms  ha.  Detta  är  något  som 
kommer  utvecklas  ytterligare  om  Basel  II  införs  fullt  ut, med  en  intern  beräkningsmetod,  då 
högre krav kommer att ställas på klassificering av olika kunder. ICA Banken skissar  just nu på 
modeller för en intern beräkningsmetod och deras bedömning är att dessa kommer påverka bl.a. 
kundprocesserna – hur de bedömer en kreditsökande, vilket underlag de ska ha och hur de följer 
upp en kund/kundkategori mm. Det kommer krävas att de bygger mer utvecklade scoreverktyg 
och  kompletterar  befintliga  löpande  analysmodeller  för  att  få  en  korrektare  kontroll  på 
kreditprövningar och på kreditportföljen samt på sannolikheten för fallissemang. 

Enligt Hjalmarsson har ICA Banken de risker som är nya  i Basel II och som ryms  i pelare 2  i 
drift.  Dessa  har  krävt  mycket  dokumentation  och  konsulter  har  även  behövt  anlitas  för  att  få 
ytterligare kompetens inom området. De olika riskerna klassificeras i scheman där banken ser på 
hur ofta de inträffar, vilken skada om de inträffar osv. Det kan exempelvis handla om ett rykte 
som  sprids,  vilket  gör  att  banken  försämrar  sitt  rykte,  vilken  i  sin  tur  kan  få  stora  negativa 
följder. 

4.4.4 Prissättning och risk 

Om ICA Banken skulle gå mot en intern beräkningsmetod anser Hjalmarsson att det blir lättare 
för  banken  att  bedöma  vilken  prissättning  de  skall  tillämpa  på  deras  krediter  för  att  täcka  in 
risken.  Han  säger  dock  samtidigt  att  Basel  II  förmodligen  inte  får  någon  större  påverkan  på 
deras kunder, då banken har tjuvstartat och redan tillhandahåller olika räntor för olika kunder  i 
den  prissättningsmodell  som de utarbetat.  För  blancolån  kan  räntorna  variera  från  5,25 %  till 
9,95  %,  beroende  på  vilken  risk  den  enskilde  konsumenten  bedöms  ha.  Men  detta  kommer 
sannolikt att bli mer exakt vid användning av en intern beräkningsmetod enligt Hjalmarsson. 

Risken  med  Basel  II  för  kunderna,  som Hjalmarsson  ser  det,  är  att  en  del  kunder  kan  få  en 
”svartepetterstämpel” på sig och genom detta få höga räntor på sina krediter eller kanske  inte 
tillåtas krediter överhuvudtaget. Det kan gälla högriskkunder som exempelvis konsumenter med 
dålig ekonomi. Samtidigt innebär Basel II en fördel för de konsumenter som har en låg risk, då 
de kommer att erbjudas lägre räntor. 

4.4.5 Påverkan på organisationen och på konkurrensen inom banksektorn 

Arbetet  med  Basel  II  i  ICA Banken  har  skötts  och  sköts  även  nu  av  en  riskorganisation  där 
riskanalytiker och riskcontrollers m.fl. arbetar med detta. Även andra experter och konsulter har 
tagits  in och utvärderat hela processen, men inga större kostnader har  lagts ner än så länge. Då 
ICA Banken  startade med  ett  system,  där Basel  IIvariabler  lades  in,  har  de  inte  behövt  göra 
några stora förändringar  i detta. Här ser Hjalmarsson en fördel gentemot storbankerna, då ICA 
Banken  redan  från  början  konstruerade  ett  högteknologiskt  system  vilket  underlättar  vid 
kommande förändringar. 

Om  ICA  Banken  skulle  välja  att  så  småningom  gå  mot  en  intern  beräkningsmetod  kan  det 
uppstå  strukturella  problem  –  mycket  arbete,  organisationsförändringar,  kostnader  med  detta 
osv. Men i slutändan anser Hjalmarsson att fördelarna väger över nackdelarna då de får en bättre 
kontroll över risker och identifieringen av dem.
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5 Analys 

Detta kapitel innehåller vår analys där vi utifrån vår teoretiska referensram och empiriska data 
analyserar  respondenternas  syn  på  konsekvenserna  av  den  uppdaterade  hanteringen  av 
kreditrisk i Basel II, samt hur pelare 2 i det nya regelverket påverkar. 

5.1.1 Implementering av Basel II och metodval för kreditriskberäkning 

Finansinspektionen (2001) skriver att det  från att tidigare endast  funnits en  schablonmetod för 
beräkning av kreditriskexponering så breddas det nya kapitaltäckningsregelverket Basel II till att 
innehålla  fler  alternativa  metoder;  en  vidareutveckling  av  den  gamla  schablonmetoden  och 
också mer avancerade metoder som bygger på bankernas egna interna beräkningar. 

Tre av bankerna vi  intervjuat, SkandiaBanken, GE Money Bank och ICA Banken kommer att 
rapportera  enligt  den  nya  vidareutvecklade  schablonmetoden  för  kreditrisk,  vilken  enligt 
Finansinspektionen  (2002)  innebär att  endast extern  information utnyttjas och denna metod är 
främst  avsedd  för  banker med mindre  avancerade  riskhanteringssystem. Löfgren  (2007)  säger 
också  att  schablonmetoden  fungerar  väldigt  bra  när  det  gäller  hushållskrediter  och  att  det  ska 
väldigt  mycket  till  innan  en  internberäkningsmetod  blir  en  betydande  fördel  gentemot 
schablonmetoden  för enbart hushållskrediter. Utan  internberäkningsmetodernas  fördelar märks 
framförallt  vid  företagsutlåning,  då  riskviktningen  för  företag  inte  är  lika  fördelaktig  i 
schablonmetoden enligt Löfgren (2007). ICA Banken arbetar dock parallellt med att utveckla en 
intern beräkningsmetod då deras bedömning är att den metoden på sikt kommer att ge dem en 
högre  löpande  kunskap  om  deras  kreditportfölj  och  dess  riskutveckling.  SkandiaBanken  hade 
från  början  ambitionen  att  bli  en  bank  som  skulle  använda  sig  utav  den  avancerade 
internberäkningsmetoden, men detta projekt avbröts på grund av att de  insåg att denna metod 
skulle  bli  alltför  resurskrävande  att  utveckla,  vilket  står  i  förenlighet med  Finansinspektionen 
(2002) som skriver att interna beräkningsmetoder är omfattande och resurskrävande. 

Länsförsäkringar  Bank  är  den  enda  av  våra  banker  som  valt  att  satsa  på  en 
internberäkningsmetod för kreditrisk och då den avancerade metoden. Enligt Finansinspektionen 
(2002)  finns  det  två  alternativa  internberäkningsmetoder  vid  beräkning  av  kapitalkrav  för 
kreditrisk; den grundläggande och den avancerade. Länsförsäkringar Bank kom relativt snabbt 
fram till beslutet att gå mot den avancerade metoden trots att den skulle innebära mer och dyrare 
utveckling  då  den  skulle  ge  dem  störst  fördelar  när  det  gäller  kreditprövningar  och 
kapitaltäckning.  Skälet  till  detta  är  att  Länsförsäkringar  Banks  huvudsakliga  affärsområde 
bolånefinansiering gynnas relativt mycket utav de avancerade modellerna, då riskvikterna sänks. 

5.1.2 Konsumentkreditgivning och dess riskhantering 

Konsumenternas  bank  och  finansbyrå  (2007)  och  KKrL  (1992:830)  skriver  att  när  en  kund 
ansöker om en kredit är kreditgivaren skyldig att göra en kreditprövning för att kunna bedöma 
konsumentens  återbetalningsförmåga.  I  likhet  med  Finansinspektionens  allmänna  råd  (FFFS 
2004:6) om kreditrisker  i kreditinstitut och värdepappersinstitut  lägger samtliga banker  i våran 
undersökning stor vikt vid inkomst och anställning, etc. när de utför en kreditprövning.
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Koch & MacDonald (1999) skriver att creditscoring är en dominerande statistisk metod för att 
beräkna kreditrisken för konsumentkrediter, vilket Konsumenternas bank och finansbyrå (2007) 
och Sigbladh et. al. (1999) styrker. Alla banker vi undersökt använder sig av creditscoring och 
berättar att kreditprövningsprocessen är en automatiserad process där de inhämtade uppgifterna 
om konsumenten körs  i scoringmodeller och utifrån de olika bankernas kriterier och kravkoder 
så  genereras  en  slutlig  scorepoäng  och    en  rekommendation  om  krediten  ska  beviljas  eller 
avslås. 

Finansinspektionens  allmänna  råd  (FFFS  2004:6)  om  kreditrisker  i  kreditinstitut  och 
värdepappersinstitut berättar också att kreditgivaren även bör inhämta en kreditupplysning hos 
t.ex.  Upplysningscentralen.  Samtliga  banker  gör  kontroller  mot  Upplysningscentralen,  vilken 
ger information om eventuella betalningsanmärkningar och detta görs för att få en så fullständig 
bild  som  möjligt  av  konsumenten.  Både  SkandiaBanken  och  Länsförsäkringar  Bank  gör 
dessutom  en  s.k.  kvar  att  leva  på  kalkyl,  där  de  ser  om  kunden  efter  att  denne  bestridit  sina 
lånekostnader  och  övriga  levnadsomkostnader  har  en  skälig  summa  kvar  att  leva  på.  I 
Länsförsäkringar  Bank,  SkandiaBanken  och  i  ICA  Banken  är  grundprövningen  i  princip 
densamma för alla typer utav deras konsumentkrediter. De använder alla en kombinationsmodell 
där  alla  olika  kredittyper  ryms  inom  samma  scorekort. Här  skiljer  sig GE Money Bank  åt  då 
deras modeller är differentierade för de olika kredittyperna. De har skräddarsytt olika scorekort 
för respektive kredittyp och för billån kan det även bli så att de gör en manuell bedömning. 

5.1.3 Förändringar i kreditgivnings och riskhanteringsprocessen 

Löfgren  (2007)  säger  att  sedan  slutet  av  1990talet  har  många  nischbanker  arbetat  enligt  en 
modell  som  passar  bra  in  i  hur  Basel  II:s  schablonmetod  fungerar.  Detta  är  något  som  ICA 
Banken  styrker  då  de  tidigt  införde  ett mycket  tekniskt  system där  de  i  princip  direkt  lade  in 
Basel IIparametrar  i systemet. Därav anser ICA Banken att schablonmetoden  inte medfört att 
riskhanteringen  vid kreditgivning  förändrats  i  någon större utsträckning  för dem. Däremot har 
ICA  Banken  tjuvstartat  med  en  intern  beräkningsmetod  för  kreditrisk  genom  att  de  numera 
infört riskklasser, där de delar in sina kunder utifrån den risk de bedöms ha. Via detta handlade 
anser sig ICA Banken få en bättre kontroll över risker  i kredithanteringen och i  identifieringen 
av dem, vilket  står  i överenskommelse med Best  (1998) och Koch & MacDonald  (1999)  som 
menar att  riskhantering  inom bankväsendet handlar om att  förstå de  risker  som banken utsätts 
för, såväl  som att kontrollera dem. ICA Banken påpekar samtidigt att detta kommer utvecklas 
ytterligare  om de  slår  slag  i  saken  och  går  fullt  ut mot  en  intern  beräkningsmetod. Detta  är  i 
förenlighet  med  Finansinspektionen  (2002)  som  menar  att  en  viktig  fördel  med 
internberäkningsmetoder är att banker kan nå en större riskkänslighet. 

ICA Bankens bedömning är att den interna beräkningsmetoden ska ge dem ett mer fullständigt 
bedömningsunderlag  vid  kreditprövningar  av  konsumenter.  Finansinspektionen  (2002)  skriver 
att  interna beräkningsmetoder är resurskrävande och Lind (2005) nämner att förändringar som 
uppkommer till  följd av regelverket av denna kaliber givetvis kostar pengar. För ICA Bankens 
del kommer detta att märkas om de går mot en internberäkningsmetod då de tvingas att bygga 
mer  sofistikerade  scoreverktyg  och  dessutom  krävs  det  att  de  kompletterar  befintliga 
analysmodeller. 

SkandiaBanken  ser  en  förändring  i  arbetet  med  kreditgivning  till  följd  av  att  de  numera  blir 
tvungna att rapportera enligt den nya schablonmetoden, vilken är mer differentierad i och med
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nya  riskvikter  bl.a.,  medan  GE  Money  Bank  framhäver  att  arbetat  enligt  den  nya 
schablonmetoden medfört  att  datainsamling,  rapportering  och  avstämning mellan  riskdata  och 
finansdata  har  förbättrats.  GE  Money  Bank  har  också  implementerat  en  ny  ITlösning  för 
beräkning och  rapportering av kapitalkravet  för kreditrisker.  I övrigt  ser  inte SkandiaBanken  i 
likhet med GE Money Bank någon större omställning i de rena kreditgivningsbitarna, då arbetet 
med  rating  och  scorekort  inte  har  förändrats  sedan  införseln  av Basel  II.  SkandiaBanken  slår 
även  fast  att  kreditgivningen  inte  blir  lättare  att  hantera  i  det  nya  regelverket  om  man 
kvarstannar  i  schablonmetoden,  utan  då  krävs  internberäkningsmetoderna  vilka  är  mer 
riskkänsliga, och detta styrks av Finansinspektionen (2002). Länsförsäkringar Bank är den enda 
av  våra  banker  som  valt  att  gå  mot  en  internberäkningsmetod  för  kreditrisk  och  då  den 
avancerade. Sedan  införseln av Basel  II  eller  egentligen  redan  från 2006 har Länsförsäkringar 
Bank  kompletterat  sitt  kreditprövningsinstrument  med  de  Basel  IIanpassade  bitarna  där 
huvuddelen är att de numera placerar in individuella låntagare i fem stycken riskklasser, utifrån 
hur väl de skött tidigare krediter  i banken, om de har en god UCprognos osv. SkandiaBanken 
menar  att  de  genom  detta  fått  ett  vassare  kreditprövningsmoment,  där  de  blivit  säkrare  i 
kreditgivningen och mer pålitligt kan förklara varför en kund hamnar i en viss grupp och får en 
viss  prisnivå  och  villkorsnivå.  SkandiaBankens  kreditgivning  har  således  i  enlighet  med 
Finansinspektionen (2002) blivit mer riskkänsligt. 

Tidigare segmenterades inte kunder i olika riskklasser utan de låg samlade, och målet med dessa 
riskklasser är att fånga  in  fler bra kunder och avstå från kunder som  inte är  långsiktigt bra  för 
dem.  Finansinspektionen  (2001)  skriver  att  det  är  relativt  ovanligt  att  banker  klassificerar 
individuella låntagare för hushållsportföljer. Istället brukar indelningen ske utefter segment, t.ex. 
bostadskrediter,  blancokrediter  osv.,  vilket  också  är  det  tillvägagångssätt  som  föreslås  i  den 
interna beräkningsmetoden för hushåll. Men här skiljer sig alltså då Länsförsäkringar åt, då de 
valt  en  annan  väg  i  sitt  arbete  med  riskklasser  och  klassificerar  varje  låntagare  individuellt, 
eftersom de vill ha en så klar bild som möjligt av kunderna. Att banken kan beräkna sannolikhet 
för fallissemang för kreditrisker är något som krävs enligt Finansinspektionen (2001) om banken 
ska gå mot en internberäkningsmetod. Detta är något som SkandiaBanken i användningen av sin 
avancerade  internberäkningsmetod givetvis  tagit hänsyn till då de numera kan göra noggranna 
beräkningar på detta samt bättre kan härleda risker statistiskt. 

Enligt  Finansinspektionen  (2005a)  handlar  pelare  2  om  att  risker  ska  identifieras  och 
riskhanteringen ska bedömas i ett bredare perspektiv och komplettera de kapitalkrav som räknas 
fram inom ramen för pelare 1. Finansinspektionen (2005a) berättar vidare att det i artikel 123 ur 
Europaparlamentets  direktiv  står  att  läsa  att  kreditinstituten  ska ha  infört  sunda,  effektiva  och 
heltäckande  strategier  och  metoder  för  att  fortlöpande  värdera  och  upprätthålla  kapital  som 
enligt deras uppfattning täcker de risker de är exponerade för. Dessa strategier ska regelbundet 
utvärderas internt. 

SkandiaBanken,  Länsförsäkringar  Bank  och  ICA Banken  har  inte  i  någon  större  utsträckning 
arbetat  med  riskerna  under  pelare  2  tidigare  utan  det  är  först  nu  som  de  i  den  interna 
kapitalutvärderingen  höjt  sofistikeringsgraden  och  tittar  mer  noggrant  på  dessa  risker.  De 
berättar att de numera finns interna dokument där de värderar riskerna och konkret kan säga hur 
de påverkar kredithanteringen. Länsförsäkringar Bank menar att de får en bättre bild av riskerna 
under pelare 2 nu, när de väger samman alla riskerna och statistiskt härleder och kommer fram 
till varför vissa påslag görs. ICA Banken säger att de klassificerar de olika riskerna  i  scheman 
där  banken  ser  på  hur  ofta  de  inträffar  och  vilken  skada  det  blir  om  de  inträffar  osv. 
Länsförsäkringar Bank har valt att frångå  internberäkningsmetoden  för riskerna under pelare 2 
och kommer i  likhet med de andra bankerna i undersökningen att rapportera dessa risker enligt
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en schabloniserad modell. Skälet till detta är att Länsförsäkringar Bank främst  lägger sitt fokus 
på beräkning  av  kreditriskexponering.  SkandiaBanken påpekar  också  att  för  pelare  2  kommer 
proportionalitetsprincipen  in,  vilket  innebär  att  en  bank  som  använder  schablonmetoden  inte 
behöver  ha  lika  hög komplexitetsgrad som en  bank med  internberäkningsmetoder. Detta står  i 
förenlighet  med  Finansinspektionen  (2005a)  som  skriver  att  utvecklingsgraden  när  det  gäller 
riskmätning och riskhantering beror på karaktären av bankens verksamhet och omfattning. 

ICA Banken  berättar  att  arbetet med  pelare  2  har  krävt mycket  dokumentation  och  för  att  få 
ytterligare  kompetens  inom  området  har  konsulter  även  behövt  anlitas,  vilket  även 
SkandiaBanken behövt  göra  för  att  konstruera  deras modeller  för  pelare  2.  I motsatt  till  detta 
framför GE Money Bank att många av de  interna policys  samt  styr och kontrollmetoder  som 
finns  inom  GEkoncernen  för  att  hantera  analys  av  dessa  risker  samt  beskriva  den  interna 
kapitalutvärderingsprocessen redan funnits på plats innan Basel II och pelare 2 infördes. 

5.1.4 Prissättning och risk 

Ett  grundläggande  syfte  med  mer  riskkänsliga  kapitaltäckningsregler  är  enligt 
Finansinspektionen  (2001)  att  bidra  till  en  prissättning  av  risk  som  är  mer  korrekt  och 
kundanpassad.  Hägg  (2005)  skriver  även  att  den  låneränta  som  långivare  och  kund  kommer 
överens om kan vara justerad med hänsyn till kundens risk för att kreditförluster ska uppstå, en 
s.k.  riskjusterad modell,  eller  så  kan  låneräntan  vara  samma  för  alla  kunder  enligt  en  statisk 
modell. 

Alla  banker  är  överens  om att Basel  II medför  att  en  riskjusterad  prissättning  kommer  att  bli 
allmänt vedertagen på bankmarknaden, vilket står  i överenskommelse med Srejber (2002) som 
skriver  att  i  det  nya  regelverket  Basel  II  är  det  tänkt  att  riskvägningen  bättre  ska  spegla  den 
verkliga kreditrisken, vilket innebär att bankerna ska bli mer noggranna i att bedöma relationen 
mellan  risken  i  krediten  med  dess  avkastning.  Detta  står  även  i  överenskommelse  med  de 
svenska  studier  som  utförts  på  svenska  storbanker  (Dimova,  Georgson  &  Johansson,  2006; 
Dahlberg, Lernell & Nurminen, 2006; Lay, Nordström & Sandberg, 2002) som också visar att 
Basel  II  torde  resultera  i  en  utökad  individualiserad  riskbedömning  och  riskdifferentierad 
prissättning. För framförallt Länsförsäkringar Bank innebär detta en stor skillnad, då det tidigare 
inte  funnits  en  lika djup  förklaringsbild  eller  instrument  i  banken  för att kunna skilja den ena 
kunden från den andra. Länsförsäkringar Bank säger inte att de släpper igenom fler kunder nu än 
tidigare, men däremot är det så att de numera tittar mer på att ta rätt betalt utifrån den risk den 
enskilde kunden har och i vilken riskklass denne ligger i. Länsförsäkringar Bank säger också att 
de numera kan selektera kunderna på ett bättre sätt än vad de kunnat göra tidigare och utifrån det 
kan jobba mer målinriktat mot specifika kundgrupper. 

Repullo & Suarez (2003) visar i sin studie att Basel II antas medföra att högriskkunder får betala 
högre räntor och lågriskkunder lägre räntor. Det här är något som Länsförsäkringar Bank styrker 
då de säger att en väldigt god kreditvärdig kund inte ska betala lika mycket som en kund som är 
något sämre. Denne ska inte belasta den andres större risk och vice versa. I ICA Banken och  i 
GE Money Bank ser man  ingen direkt förändring i de här bitarna då de redan  innan Basel II:s 
införsel använde riskjusterade räntor, där kunderna får olika räntenivåer beroende på den risk de 
besitter (Hägg, 2005). GE Money Bank påpekar dock att de indirekt kan påverkas till  följd av 
förändrad prissättning på marknaden, då de kan tvingas följa efter om andra banker exempelvis 
sänker sin utlåningsränta beroende på minskade kapitalkrav. ICA Banken anser även att det kan
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bli  ännu  lättare för banken att mer exakt bedöma vilken prissättning de skall  tillämpa på deras 
krediter om de väljer en internberäkningsmetod. Hägg (2005) skriver också att vid införandet av 
en  riskjusterad  låneränta  som Länsförsäkringar  Bank, GE Money  Bank  och  ICA Banken  har 
kommer låntagare med låg obeståndsrisk att gynnas i form av lägre låneräntor, medan låntagare 
med hög obeståndsrisk kommer missgynnas i form av högre räntor. 

SkandiaBanken  kommer  däremot  inte  att  arbeta med  riskjusterade  räntor  inom  den  närmaste 
framtiden  som  det  ser  ut  idag.  De  kommer  kvarstanna  i  en  transparent  prissättning  där  alla 
konsumenter har  samma räntenivå, vilket  innebär att de nyttjar den statiska modell  som Hägg 
(2005)  beskriver. Detta medför  att  en  låntagare med god betalningsförmåga  får  betala  samma 
ränta som en  låntagare med sämre betalningsförmåga. Samtidigt är de mitt  inne  i en strategisk 
fundering där de överväger hur de ska gå vidare på den här konkurrensutsatta marknaden. 

Både GE Money Bank och SkandiaBanken säger att en uppenbar kundupplevelse av Basel II är 
att marginalpressen på framförallt bolån blivit väldigt markant det senaste halvåret, och priserna 
har  kunnat  sänkas  på grund  av  att  kapitallättnader  räknats  hem  inom detta område. Det  finns 
därför en risk enligt GE Money Bank att kreditinstituten pressar ut bolån på bolånemarknaden, 
vilket  i sin tur kan leda till att folk överbelånar sig och på en neråtgående marknad kan det bli 
tufft. 

5.1.5 Påverkan på organisationen och på konkurrensen inom banksektorn 

Lind (2005) skriver att regelverk av denna kaliber kan medföra stora omställningskostnader för 
bankerna  och  att  Basel  II  därför  har  olika  komplexitetsnivåer  som  banker  kan  välja  mellan 
beroende på hur  sofistikerad deras verksamhet är. Enligt Finansinspektionen (2005a)  finns det 
både en komplexare riskbild och mer resurser  i en större bankkoncern än i en mindre sparbank 
exempelvis  och  marknaden  och  tillsynsmyndigheterna  förväntar  sig  av  den  orsaken  att 
avancerade och stora banker kommer  att  använda en mer avancerad  riskhanteringsmetodik än 
vad mindre banker kommer att göra. 

Samtliga  banker  har  fått  förstärka  sin  organisation  med  riskcontrollers  och  konsulter  för  att 
stötta  upp  när  det  gäller  Basel  IIkunskap  och  för  implementeringen  av  nya  system  och 
procedurer, men det skiljer sig en del åt  i hur de olika bankerna ser på hur resurskrävande det 
varit. GE Money Bank säger att Basel II givetvis tagit en del tid i anspråk och att det inneburit 
en relativt stor kostnad, men annars så har Basel II inte påverkat GE Money Bank i någon större 
utsträckning på grund av att de endast går för schablonmetoden. När det gäller ICA Banken har 
inga större kostnader  lagts ner än så  länge,  eftersom ICA Banken  startade med ett  system där 
Basel IIvariabler  lades  in och således har de  inte behövt göra några stora förändringar  i detta. 
Om  ICA  Banken  som  det  är  tänkt  kommer  att  gå  mot  en  intern  beräkningsmetod  kan  det 
däremot uppstå strukturella problem genom tyngre arbete, organisationsförändringar och större 
kostnader  etc.  SkandiaBanken  har  tydligt  märkt  av  att  deras  satsning  mot  att  använda  den 
avancerade internberäkningsmetoden har tagit mycket resurser i anspråk och för att löpa linan ut 
och  införa  den  avancerade  internberäkningsmetoden  krävs  enligt  SkandiaBanken  gigantiska 
investeringar.  Av  den  anledningen  kvarstannar  SkandiaBanken  för  närvarande  i  den  mindre 
krävande schablonmetoden. 

Länsförsäkringar Bank anser  inte att Basel II medför någon större förändring  i arbetsbörda  för 
den enskilde kredithandläggaren när systemet väl finns på plats, men han slår samtidigt fast att
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under utvecklingstiden så har Länsförsäkringar Bank fått lägga ner mycket tid och möda för att 
anpassa  sig  till Basel  II och den avancerade  internberäkningsmetoden. Det har varit  en enorm 
systemutveckling, vilket har medfört att det tvingats fokusera på Basel II på bekostnad av annan 
utveckling  av  produkter  och  tjänster.  Men  när  de  nu  väl  infört  det  nya  systemet  ser  de 
uteslutande nytta med det, då de fått ett mer heltäckande riskhanteringssystem. 

Finansinspektionen  (2002)  skriver  att  viktiga  fördelar  med  internberäkningsmetoder  är  att 
bankerna med dessa kan nå en större riskkänslighet och större kapitallättnader, vilket är något 
som  SkandiaBanken  och  Länsförsäkringar  Bank  ser.  SkandiaBanken  anser  att  som  ren 
kreditgivare finns det en konkurrensnackdel om inte internberäkningsmetoder används utan man 
är  kvar  i  schablonmetoden,  då  internberäkningsmetoder  kan  medföra  att  det  blir  lättare  att 
hantera  kreditgivning.  SkandiaBanken  anser  dock  att  det  inte  kommer  märkas  nu  direkt  utan 
först  om  ett  par  år  då  det  här  har  slagit  igenom.  Länsförsäkringar  Bank  säger  att  det  nya 
regelverket innebär stora skillnader gentemot tidigare för dem, särskilt då de valt att gå mot mer 
avancerade modeller. Länsförsäkringar Bank antog att deras största konkurrenter på bolånesidan 
skulle  använda  de  avancerade  modellerna  och  poängterar  att  deras  val  av  den  avancerade 
internberäkningsmetoden således föll sig naturligt då de inte ville halka efter sina konkurrenter 
på  denna knivskarpt  konkurrensutsatta marknaden,  speciellt  inte  eftersom de  är  så  stora  inom 
just den marknaden. 

SkandiaBanken känner att det är en stor påfrestning för en mindre aktör att både gå in och sedan 
vidmakthålla  en  avancerad  internberäkningsmetod.  SkandiaBanken  menar  att  de  fyra 
storbankerna kommer bättre ur en sådan process än vad en mindre aktör gör, då de besitter större 
resurser som de kan lägga på projekt som dessa. GE Money Bank ser  inte att Basel II kommer 
innebära några fördelar för dem gentemot storbankerna i det här skedet men säger samtidigt att 
det dock kan bli tuffare för de stora bankerna om de tvingas gå ifrån de interna modeller som de 
har för att de inte överensstämmer med Basel II:s modeller. Då deras system är mer komplexa 
kan det bli ett väldigt omfattande och kostsamt arbete att ändra i detta. GE Money Bank ser en 
ytterligare  fördel  kontra  stora  banker  då  de  stora  bankerna  nu  tvingas  att  arbeta  med  mer 
avancerad riskhantering i prissättning, vilket GE Money Bank gjort ganska länge ändå utan att 
Basel II har funnits.



43 

6 Slutdiskussion 

I  detta  kapitel  diskuteras  de  slutsatser  vi  dragit  av  undersökningen.  Kapitlet  avslutas  med 
implikationer till bankerna samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Vår problemformulering vi ämnade besvara med uppsatsen var följande: 

•  Vilken  påverkan  har  Basel  II:s  uppdaterade  hantering  av  kreditrisker  i  pelare  1  samt 
den  aktiva  risktillsynen  under  pelare  2  på  de  svenska  nischbankernas 
konsumentkreditgivning? 

Nedan redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram till med vår undersökning: 

•  Arbetet med rena kreditprövningsbitar, som creditscoring, har ej påverkats av Basel 
II om schablonmetoden för kreditrisk valts 

Vi har genom studien  fått det bekräftat att nischbankerna som valt  schablonmetoden 
för  kreditrisk  inte  behövt  förstärka  sitt  kreditprövningsinstrument. Däremot  har  den 
nya  schablonmetoden  inneburit  att  nischbankernas  rapportering  av  kreditrisk 
förbättrats  och  blivit  mer  exakt  då  riskvikterna  riskkänsliggjorts  än  mer.  Vid 
internberäkningsmetoder  kan  det  dock  finnas  krav  från  Finansinspektionen  att 
utveckla detta ytterligare för att åstadkomma en större riskkänslighet. 

•  Banker  som  tidigt  infört  högteknologiska  system  i  verksamheten,  som  ofta  nya 
mindre banker har gjort, har fått en enklare övergång till Basel II 

Vår  undersökning  visar  att  banker  som  från  början  satsat  på  ett  automatiserat 
kredithanteringssystem  haft  en  mindre  resurskrävande  övergång  till  Basel  II,  både 
tidsmässigt och kostnadsmässigt. 

•  Basel II för med sig en riskjusterad prissättning och en rättvisare kreditmarknad 

Även om del aktörer arbetat med detta tidigare så visar vår undersökning att Basel II 
medför  att  en  riskjusterad  prissättning  kommer  bli  än  mer  etablerad  på 
bankmarknaden,  både  för  storbanker  och  mindre  banker.  Detta  innebär  att  räntan 
kommer differentieras för olika låntagare och bestämmas utifrån låntagarens risk, dvs. 
högriskkunder  kommer  få  betala  en  högre  ränta  för  att  täcka  in  risken  och 
lågriskkunder  en  lägre  ränta.  Bankerna  kan  numera  fånga  in  fler  kunder  med  god 
kreditvärdighet, men även via den djupare analysen säga nej till kunder som ligger i de 
lägre  riskklasserna.  Det  här  kan  göra  att  kunder  som  tidigare  togs  an  nu  kan  bli 
avfärdade då de inte längre kan gömma sig på de bra kundernas bekostnad.
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Detta kan även innebära att s.k. ”dåliga kunder” med lågt kreditvärde hamnar i en ond 
spiral med höga räntor som de har svårt att ta sig ur. 

•  Interna  beräkningsmetoder  är  väldigt  resurskrävande  att  utveckla,  men  ger 
samtidigt en större riskkänslighet 

För  att  utveckla  en  intern  beräkningsmetod,  särskilt  den  avancerade,  krävs  att  stora 
resurser  tas  i  anspråk.  Vår  undersökning  visar  att  mindre  banker  känner  att 
beräkningsmetoder för kreditrisk av den här sofistikeringsgraden kräver både mycket 
pengar och även tid. Fördelarna med internberäkningsmetoderna är dock att bankerna 
når en större riskkänslighet med dem och att de får en vassare kredithantering,  i och 
med  att  bankerna  når  större  kapitallättnader  och  får  en  mer  uttalad  och  exakt 
segmentering  av  kunder  i  riskklasser. Det  är  därför  viktigt  enligt  oss  att  de mindre 
bankerna  verkligen  sätter  sig  in  i  den  här  problematiken  och  väger 
införingskostnaderna för internberäkningsmetoderna mot vinningen av dem. 

•  Pelare 2 medför att nischbankerna fått höja sofistikeringsgraden 

Vår studie klarlägger att pelare 2 tagit mycket resurser i anspråk för vissa nischbanker 
då  bl.a.  konsulter  behövt  anlitas  för  att  skapa  interna dokument  som kontrollerar  de 
nya riskerna. Fördelen är att de numera bättre kan statistiskt härleda dessa risker och 
se hur de påverkar kredithanteringen. 

•  Basel II för med sig en ytterligare prispress på bolånemarknaden 

I  och  med  Basel  II:s  införsel  anser  vi  att  priserna  kommer  pressas  än  mer  på 
bolånemarknaden, då riskvikten sänks och kapitallättnader kan räknas hem. Detta kan 
enligt oss leda till ytterligare överhettning på en redan överhettad marknad där kunder 
kan komma att överbelåna sig. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi  har  genom denna uppsats  insett  att  Basel  II  i  sig  är  ett mycket  komplext  och  komplicerat 
regelverk och vår uppsats ger endast begränsad information om dess verkan och konsekvenser. 
Därför kommer vi här med förslag till nya infallsvinklar: 

•  Hittills har en stor del av forskningen, men även debatten, kring Basel II kretsat främst 
kring pelare 1 och pelare 2, däremot har pelare 3 kommit i skymundan. Det vore därför 
av  stort  värde  om  mer  forskning  kring  pelare  3,  som  behandlar  information  och 
genomlysning, kunde utföras. 

•  Det hade varit intressant att genomföra en komparativ studie om hur väl Sveriges banker 
lyckats med implementeringen av Basel II kontra övriga länders banker.
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•  Det  vore  väldigt  givande  att  på  ett  senare  plan  undersöka  hur  schablonmetoden 
respektive internberäkningsmetoderna påverkar bankerna. Denna undersökning bör med 
fördel  utföras  om  några  år  då  Basel  II  fått  fäste,  vilket  gör  det  lättare  att  upptäcka 
eventuella skillnader. 

•  En annan infallsvinkel kan vara att jämföra storbanker och nischbanker i en komparativ 
studie, för att kunna dra paralleller mellan de båda. 

•  Ett annat förslag är att ha ett annat perspektiv på uppsatsen och istället för att skriva en 
kvalitativ uppsats kan en kvantitativ uppsats som baseras på beräkningsmodeller utföras.
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till nischbankerna 

Marknad/segment samt kreditbedömning och riskhantering 

1.  Vilka olika konsumentkrediter tillhandahåller Ni? 
2.  Vad baseras Era analysmetoder/kreditprövningar på, hur går arbetsprocessen till? Vilka 

är de viktigaste aspekterna Ni tittar på vid kreditgivning? Varierar Era metoder vid olika 
sorters krediter? 

3.  Använder Ni Er av ratingsystem vid olika kredittyper? Delar Ni in de i olika riskklasser 
och sätter olika riskvikter exempelvis för bolån, blancolån och kontokrediter? 

4.  Hur har Ert arbete med ratingsystem/riskklasser och konsumentkreditgivning förändrats 
sedan Basel II infördes? 

5.  Vad betyder införandet av Basel II för Era kunder? Fördelar? Nackdelar? 
6.  Hur mäter ni risk i Ert system? Vilka data har Ni som input i dessa modeller? Hur har Ni 

tänkt vid val av input? 
7.  Använder ni några typer av övergripande riskmodeller i er verksamhet, t.ex. Value at 

Risk (VaR) eller 5Cmodellen för utvärdering av lån? Hur fungerar de i så fall i er 
verksamhet och vilken påverkan har de på er konsumentkreditgivning? 

8.  Om ni använder olika riskmodeller, har ert arbete med dem förändrats sedan Basel II 
infördes? 

9.  Om arbetet har förändrats, har det haft någon inverkan på er konsumentkreditgivning? 
10. Har ni nischat Er genom någon speciell riskprofil? Hur beräknar Ni kapitalbehovet i 

förhållande till Er riskprofil? 
11. Hur har Er riskhantering vid konsumentkrediter förändrats sedan införseln av Basel II? 
12. Hur mycket påverkar den nya reviderade risktillsynen Er utlåning? Kommer det leda till 

en minskad eller ökad stabilitet hos Er? Tar Ni numera större eller mindre risk? 
13. Kommer synen på risk gentemot prissättning/ränta förändras? Alltså säkerhetstänkandet? 
14. Kommer det övergripande arbetet för Er att förändras? Göra det svårare eller lättare? 

Varför? 
15. Finns det fler effekter än de nämnda som Basel II påverkar i kreditbedömnings och 

riskhanteringssynpunkt? 

Övergripande kring Basel II i Er organisation 

16. När startade förändringsarbetet med Basel II i Er organisation? 
17. Berätta lite om olika etapper i arbetet, milstolpar under införandeprocessen? 
18. Basel II är ett nytt regelsystem vars mål är att öka den finansiella stabiliteten och 

motverka finansiella kriser. Anser Ni att reglerna klarar av detta? Varför? På vilket sätt? 
19. Innebär Basel II fördelar eller nackdelar sammantaget för Er? 
20. Har Era kunder informerats på något sätt om det nya regelsystemet? Hur? 
21. Tycker Ni att det nya systemet innebär någon förändring för konkurrensen inom 

banksektorn?
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Andra pelaren i Basel II – krav på aktiv risktillsyn och en samlad kapitalbedömning 

Grundtanken är att företagen inom ramen för pelare 2 ska fånga upp alla de risker företaget är 
exponerat  för.  Det  innebär  ett  bredare  spektrum  av  risker  än  de  som  ligger  till  grund  för 
kapitaltäckningsberäkningen  inom  pelare  1,  dvs.  kreditrisker,  marknadsrisker  och  operativa 
risker. Det handlar  bland annat om  intern kapitalutvärdering  för  strategisk  risk,  intjäningsrisk, 
ryktesrisk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och konjunkturella risker. 

22. Enligt Finansinspektionen är det Ert ansvar att göra en intern kapitalutvärdering, dvs. ha 
kapital i företaget i förhållande till Er riskexponering. Hur beaktar Ni de olika risker som 
tas upp i pelare 2 i Basel II till skillnad från tidigare, vilka modeller använder Ni Er av 
för att mäta och kontrollera dessa risker 1 : 
§  strategisk risk 
§  intjäningsrisk 
§  ryktesrisk 
§  likviditetsrisk 
§  koncentrationsrisk 
§  konjunkturella risker 

23. Är det någon av dessa risker som påverkar Er konsumentkreditgivning mer eller mindre? 
24. Hur dokumenterar och specificerar Ni Er interna kapitalutvärderingsprocess? 
25. Har arbetet med dessa olika risker påverkat Er konsumentkreditgivning? Hur? 
26. Hur har Ert utökade samröre med Finansinspektionen påverkat Er 

konsumentkreditgivning? 
 nya system, modeller, krav osv.?
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Finansinspektionen 

1.  Berätta lite i stort om hur arbetet under övergångsperioden har fungerat och vad Eran roll 
har inneburit? 

2.  Hur kommer Erat arbete att se ut efter övergångsperioden? Eran roll? 
3.  Blir det någon större skillnad vad det gäller riskhantering i den nya schablonmetoden och 

den gamla? Ta gärna upp väsentliga skillnader mellan nya schablonmetoden och IRK. 
4.  Har det funnits några vanliga åtgärder som nischbankerna behövt vidta? Några speciella 

områden som har inneburit extra mycket arbete för Er och för nischbankerna? 
5.  Har  de  varit  några  skillnader  i  påverkan  av  någon/några  speciella  nischbanker?  Mer 

arbete? Större kostnader etc.? 
6.  Åtgärder som Ni kan ta till är utökade krav på bankernas interna kapitalutvärdering och i 

värsta fall sanktioner. Hur vanligt är det med dessa åtgärder? Har det drabbat någon typ 
av bank mer eller mindre? Storbanker vs. nischbanker? För Ni någon statistik över detta? 

7.  Hur  ofta  granskar  Ni  bankernas  kapitalutvärderingsprocess?  Någon  skillnad  mellan 
storbanker och nischbanker? 

8.  Skillnader  i krav mellan storbanker och nischbanker? Om de uppfyller kraven, hur ofta 
bör de ses över? 

9.  Hur anser Ni att regelverket påverkar kreditgivning till privatpersoner? Någon skillnad i 
påverkan på konsumentkreditgivning mellan storbanker och nischbanker? 

10. Hur  påverkar  schablonmodellen  jämfört  med  den  interna  riskklassificeringen  (IRK) 
konsumentkreditgivning? Några stora skillnader? 

11. Vad anser Ni att Basel II har för påverkan på nischbankernas kunder? 
12. Påverkar Basel II konkurrenssituationen inom banksektorn? 
13. Detta har  ju varit ett  tvingande regelverk. Hur har responsen  från varit bankerna då de 

inneburit  vissa  kostnader  i  alla  fall  och  väldigt  stora  kostnader  i  vissa  fall.  Skillnad  i 
reaktion mellan nischbanker och storbanker.
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Bilaga 3 – Ordlista 

Finansinspektionen  Finansinspektionen är en tillsynsmyndighet som har till 
uppdrag  från  allmänheten –  riksdag och  regering    att 
övervaka  företagen  på  finansmarknaden. 
Finansinspektionen  ska  bidra  till  att  det  finansiella 
systemet  uppfyller  kraven  på  stabilitet  och  att  det 
fungerar effektivt. (Finansinspektionen,  2007b). 

Baselkommittén för banktillsyn  Baselkommittén  för banktillsyn är en organisation som 
tar  fram standarder,  riktlinjer  och  rekommendationer 
som är  normgivande  för  de  flesta  tillsynsmyndigheter. 
Kommittén  har  13  medlemsländer;  Belgien,  Kanada, 
Frankrike,  Tyskland,  Italien,  Japan,  Luxemburg, 
Nederländerna,  Spanien,  Sverige,  Schweiz, 
Storbritannien  och  USA  (Bank  for  International 
Settlements, 2007). 

Riskvikter och beräkningen av dem  En riskbaserad kapitaltäckning som Basel II innebär att 
olika  låntagare,  i  fråga  om  kreditrisk,  tilldelas  olika 
riskvikter  som  är  knutna  till  risken  att  låntagaren  inte 
kan fullgöra sina låneåtaganden. Kapitalkravet beräknas 
därefter som  lånebeloppet multiplicerat med riskvikten 
gånger 8 procent. Ett exempel: Ett blancolån på 30 000 
kronor  till  en  konsument  medför  enligt  Basel  II  en 
riskvikt  på  75  procent.  Kapitalkravet  blir  alltså  då: 
30 000 * 75 % * 8 % = 1 800 kronor (Lind, 2005). 

Operativ risk  Baselkommittén  utgår  från  en  definition  som  säger  att 
operativ  risk  är  risken  för  direkta  eller  indirekta 
förluster  till  följd  av  icke  ändamålsenliga  eller 
misslyckade  interna processer, mänskliga  fel,  felaktiga 
system eller externa händelser. Det kan t.ex. handla om 
IThaverier,  felkonstruerade datasystem, överskridande 
av befogenheter, svindlerier, bränder eller strömavbrott 
(Finansinspektionen, 2002). 

Marknadsrisk  Finansinspektionen  (2007c)  beskriver  marknadsrisk 
som  risken  för  att  marknadsvärdet  på  en  tillgång 
förändras  i  en  riktning  som  är  ofördelaktig  för 
tillsynsobjektet. Förändringar  i  valutakurser och  räntor 
klassificeras som marknadsrisk. 

Storbanker  Petersson (2006) definierar Sveriges storbanker som de 
fyra som tillsammans står för ca 80 % av in och 
utlåningsmarknaden. Dessa är SEB, Handelsbanken, 
Swedbank och Nordea.
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Blancokredit  Kredit utan särskild säkerhet (Nordea, 2007). 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

KKrL (1992:830)  Konsumentkreditlagen (1992:830)
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Bilaga 4 – Intervju med Finansinspektionen 

Från Finansinspektionen intervjuades Michael Löfgren, finansinspektör och koordinator, som är 
ansvarig för 15 stycken svenska banker, där SkandiaBanken, ICA Banken och GE Money Bank 
bl.a. ingår. Han har under sin yrkesbana arbetat mycket med risk, även inom nischbanker och på 
övriga banker. 

Implementering av Basel II och metodval för kreditriskberäkning 

Löfgren  berättar  att  proportionalitet  är  nyckelordet  för  Basel  II  och  han  tycker  att  det  måste 
finnas en gräns över vad som ska på vara på plats i en mindre bank respektive i en större bank. 
När  Finansinspektionen  går  in  och  tittar  på  riskerna  i  de  olika  bankerna  är  det  samma 
förutsättningar  för alla olika banker enligt  regelverket, men Löfgren påpekar dock återigen att 
det  är  viktigt  att  arbeta med proportionalitet. Det  är  inte  samma  risk  i  en  liten  sparbank med 
några få anställda som i exempelvis SEB. 

Löfgren anser att en del utav de mindre nyare bankerna sedan slutet av 1990talet arbetat enligt 
en  modell  som  passar  väldigt  bra  in  i  hur  Basel  II  fungerar.  Han  säger  vidare  att  eftersom 
nischbankernas  fokus  ligger  på  främst  privatkunder  och  mindre  krediter  fungerar 
schablonmetoden  väldigt  bra.  Det  är  som  sagt  mindre  risk  i  en  mindre  bank,  som  t.ex.  ICA 
Banken, de arbetar inte med tradingverksamhet eller strukturerade lån osv. I och med att Basel II 
ändå  premierar  hushållsutlåning,  då  det  exempelvis  är  mindre  kapitaltäckning  vid  bolån  så 
fungerar  schablonmetoden  bra  till  det  här. Löfgren  säger  också  att om  banken  istället  är  tung 
mot  företag är  riskviktningen  inte  lika  fördelaktig med schablonmetoden och då  vill man nog 
hellre arbeta  fram en  intern metod för detta. Detta är ett av skälen till  storbankerna vill kunna 
använda sina egna  interna modeller. Det är mycket mer effektivt om de  faktiskt får rapportera 
den risk som de specialiserar sig på, så de är villiga att plöja ner tid och pengar i det här. 

Prissättning och förändring i riskhantering 

Löfgren anser att  förmodligen är det  så att bankerna med det här  nya  regelverket kommer att 
inse  att  personer  med  hög  risk  inte  är  så  lönsamma.  Det  kommer  troligen  att  bli  så  att 
högriskkunder  kommer  att  få  betala  högre  räntor  för  att  täcka  in  den  högre  kreditrisken. 
Samtidigt  säger Löfgren  att  privata  konsumenter  kommer  gynnas  utav Basel  II  om de  har  en 
normal kreditvärdighet. Men har de redan innan Basel II haft problem med att få krediter kan de 
hamna i ytterligare svårigheter då bankerna nu är ännu mer insatta i hur stor risk de faktiskt går 
in i. Men den vanlige privata kredittagaren kommer som sagt att få det positivt och kunder med 
lägre risk kommer ges lägre räntor. Löfgren slår samtidigt fast att det är ju då marknaden börjar 
fungera. 

Löfgren ser pelare 1 mer som en räkneövning, medan pelare 2 är  lite mer filosofisk och kräver 
resonemang. Här visar bankerna hur de arbetar med andra risker som inte tas hänsyn till i pelare 
1,  koncentrationsrisker,  intjäningsrisker,  ryktesrisker  osv.  Enligt  Löfgren  använder  många 
banker schablonmetoden för detta då de inte tycker att de kan skatta de här riskerna riktigt ännu. 
Löfgren  säger  att  bankerna  med Basel  II  får  ett  litet  högre  riskfokus  och  han  tror  att många 
mindre  banker  funderar  en  del  över  och  överväger  om  det  är  värt  att  övergå  till  en
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internberäkningsmetod osv. Bankerna sätter sig in i den problematiken och i modellerna för att 
se fördelar respektive nackdelar. 

Påverkan på organisationen och på konkurrensen inom banksektorn 

Det Löfgren bl.a. ser som positivt med Basel II är att det nya regelverket börjar  likna det som 
bankerna redan har jobbat efter ett ganska bra tag. Kapitaltäckningsdelen och dess riskhantering 
integreras alltså nu i organisationen från att tidigare varit grovt tillyxat och legat som en process 
vid sidan av. Det som har varit knepigt tidigare är att bankerna agerat på ett sätt och sedan har 
det  funnits  ett  regelverk  som är  på  ett  helt  annat  sätt. Enligt  Löfgren  ställer  det  nya  systemet 
högre  krav  på  bankerna,  särskilt  när  det  gäller  pelare  2  och  modeller  för  riskerna  som  finns 
under den. Finansinspektionen måste anstränga sig  för att ta sig  in  i bankerna och  förstå deras 
riskbedömning,  men  han  tror  att  det  är  väldigt  mycket  bättre  därför  att  det  blir  lite  mer 
individuella modeller och det blir lättare att kommunicera med bankerna. 

Löfgren anser  inte att Basel II kommer att leda till så stora skillnader konkurrensmässigt  inom 
banksektorn, utan snarare till att de olika bankerna pratar samma språk. Detta då många banker 
redan  jobbat med detta och haft Basel IItänket sedan tidigare, sen så beror det  ju på hur pass 
fördelaktiga  de  interna  beräkningsmetoderna  blir,  vilka  riskfördelar  som  uppstår  osv.,  vilket 
framtiden får utvisa. Det som Löfgren emellertid anser kan bli problematiskt för en mycket liten 
bank,  med  exempelvis  åtta  anställda  är  att  regelverket  ställer  krav  på  att  det  måste  finnas 
riskcontrollers osv. Kommer dessa  banker orka bära detta och kommer de  finna  i  lönsamhet  i 
sådant  arbete?  Löfgren  tror  att  banksektorn  kommer  se  konstellationer  i  hur  detta  löses,  där 
mindre banker går ihop och gemensamt kanske kan uppnå en bättre riskkontroll och även slippa 
bära alla kostnader själva. 

Det som slår mot nischbankerna är ju att det är mindre antal människor och de har fått lägga ner 
mycket  kraft  procentuellt  sätt  i  förhållande  till  hur  mycket  personal  de  har,  vilket  har  tagit 
ganska  stor  kraft  utav  nyckelpersonerna  i  de  olika  bankerna.  Tittar  man  i  motsatt  till  det  på 
storbankerna så har de många  flera att ösa ur och har dessutom  inga problem med att köpa in 
konsulter om de behöver det. Det kan  ju nischbanker  i och  för sig också göra, men det blir en 
större kostnad för dem.


