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Bankerna utgör en väsentlig del av det finansiella systemet 
och kan ses som garanter för finansiell stabilitet. Det nya 
regelverket Basel II syftar till att bankerna ska använda mer 
riskkänsliga minimikapitalkrav och innebär att bankerna kan 
välja mellan olika avancerade modeller för beräkningen av 
kapitalkrav. De avancerade modellerna bygger delvis på 
bankernas interna beräkningar och bedömningar vilket kan få 
konsekvenser för bankerna och dess omgivning.  
 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den interna styrningen 
i svenska banker påverkas av Basel II och hur densamma kan 
få konsekvenser i det större sammanhang där banken och 
dess intressenter verkar.   
 
Uppsatsens insamlande av empiri grundar sig främst på en 
omfattande kvalitativ undersökning. Tio intervjuer har 
genomförts med representanter från de operativa delarna av 
de svenska storbankerna. Ett fenomenologiskt synsätt har 
använts för att ge möjlighet att studera det sammanhang i 
vilken kapitaltäckningsgraden verkar.  
 
I litteraturgenomgången behandlas inledningsvis de 
kontextuella och institutionella förhållanden som kan ha 
inverkan kring uppkomsten av ett nytt regelverk. Därefter 
redovisas en kortare genomgång av regelverket Basel II. 
Avslutningsvis behandlas med stöd av forskarskribenter 
några av de kritiska antaganden, modeller och föreställningar 
som ligger till grund för Basel II.  
 
Basel II innebär förändringar för bankbranschen men 
fortfarande är bankernas styrning och syn på den egna 
organisationen mycket tongivande. Bankerna har i linje med 
regelverket rört sig mot ett framåtblickande synsätt med 
konsekvensen att de kvalitativa övervägandena i 
bedömningen av kreditrisker har ökat i betydelse. 
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The banks are an essential part of the financial system and 
they can be viewed as a guarantor for financial stability. The 
aim of the Basel II regulation is to stimulate the use of risk 
sensitive minimum capital adequacy estimations in banks, 
this involves a choice between various advanced models. The 
advanced models are partly derived from the banks internal 
estimations and judgements which can lead to a number of 
consequences for the banks and its immediate environment. 
 
The purpose of this master thesis to examine how the 
management control is affected by Basel II and how this 
further can affect the environmental context in which the 
banks and its stakeholders collaborates. 
 
This thesis empirical foundation is based on ten qualitative 
interviews with representatives from the middle management 
of four major banks in Sweden. A phenomenological 
approach have been used to offer an opportunity to study the 
context of the capital ratio  
 
The theoretical approach considers the impact of different 
contexts and institutions have on the development of a 
regulation, a short report of Basel II and a discussion of the 
critical assumptions, models and conceptions that is the 
foundation of Basel II.  
 
Although Basel II involves adjustments for the banking 
industry the banks management control remains significant. 
The emphasizes of the Basel II, to stimulate the forward 
looking assessment, have been partly realized with banks 
using a more qualitative approach in the assessment of credit 
risks.
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1 

- INLEDNING - 

 
Första kapitlet syftar till att ge en bakgrund och förförståelse för problematiken 
kring nya kapitaltäckningsregler. Genom presentationen av forskningsfråga med 
tillhörande syfte fastställs uppsatsens huvudsakliga riktning. Efter detta följer 
definitioner av centrala och återkommande termer. För överskådlighetens skull 
finns slutligen en disposition som visar den fortsatta strukturen av uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
“The only constant is change”1 

 
Globaliseringen innebär ökad integration och ömsesidigt beroende mellan 
nationella ekonomier där gränser alltmer suddas ut. Framsteg inom informations- 
och kommunikationsteknik liksom växande politisk samstämmighet gällande 
fördelarna av globalisering har bidragit till att öka takten av 
marknadsintegrationen världen över. Denna integration omkullkastar tidigare 
traditionell ekonomisk logik och utgör en utmaning för dagens makthavare. Det 
behövs en ökad förståelse för ekonomins funktion för att öka medvetenheten om 
förändringen av de ekonomiska processerna och även för att överväga hur 
tillgängliga riktlinjer ska användas i en föränderlig värld.2 Den ökade 
internationaliseringen har inneburit högre extern press på de nationella finansiella 
systemen och en konsolidering av Europas finansiella system är därmed 
nödvändig3.  
 
Det finansiella systemet spelar en avgörande roll för ekonomins välbefinnande. 
Det tillhandahåller hushåll och företag ett antal viktiga verktyg och infrastruktur 
för att kanalisera besparingar till finansiering av produktiva projekt, hantering och 
allokering av olika typer av risker samt att möjliggöra effektiva metoder för 
betalningar. Ekonomins välbefinnande är beroende av hur effektivt det finansiella 
systemet fungerar. Det kan uttryckas som att det finansiella systemet är oljan som 
får det samhällsekonomiska maskineriet att gå smidigt utan störningar.4 
                                                 
1 Herakleitos, 5/400-talet f.Kr. Fragments / Heraclitus ; a text and translation with a commentary 
by T.M. Robinson (1987) 
2 Papademos, Lucas, ECB Globalisation, inflation, imbalances and monetary policy (2006)  
3 Grahl, John, Financial integration in the EU: policy issues and proposals (2006), s. 266 
4 Strejber, Eva, Sveriges Riksbank Are we ready to deal with a cross-border banking crisis in 
Europe? (2006)  
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Finansiella systemets stabilitet är betydande för att handeln ska fungera väl. Det 
utnyttjas varje dag av oss alla, vilket leder till att en oerhörd stor kvantitet av 
likvida medel strömmar genom systemet. Hela den årliga bruttonationalprodukten 
i Sverige omsätts på mindre än en vecka i den svenska ekonomin.5  Finansiella 
kriser inträffar återkommande och en signifikant ökning av bankkriser har ägt rum 
under de två senaste decennierna6. Huvuddelen av dessa kriser har inträffat i 
tillväxtekonomier men även de utvecklade länderna har drabbats. De kriser som 
inträffat mellan 1975-1997 har medfört en kostnad för de utvecklade länderna 
med motsvarande 10 procent av BNP i förlorad produktion.7   
 
I det globala finansiella systemets nav finns en mängd olika institutioner och 
organisationer som är viktiga för utformandet av de spelregler som ska råda för att 
stabilisera marknaden. En av dessa organisationer är Bank for International 
Settlements (BIS) som verkar från Schweiz. BIS är en internationell organisation 
som utvecklar internationella gemensamma riktlinjer för finansiellt samarbete och 
fungerar som en sammanslutning för världens centralbanker.8 Basel Committee on 
Banking Supervision (BCBS) är en underorganisation till BIS som fungerar som 
ett forum för bankreglering9. BCBS arbetade 1988 fram Basel Capital Accord, 
även kallat Basel I. Detta regelverk etablerade en kapitalstandard med ett 
minimikapitalkrav på 8 % för medlemsländernas banker och länder med 
internationellt verksamma banker10.  
 
Bankernas förmåga att hantera och minska risker har sedan Basel I ökat med 
anledning av exempelvis starkare uppfattning om väsentligheten av risk 
management och tekniska framsteg11. Det sker dessutom en snabb utveckling mot 
större och mer komplexa bankkoncerner som sträcker sig över flera länder12. Det 
är främst av dessa skäl som regelverket för kapitalkrav har omarbetas för att passa 
de nya förutsättningarna.13 BCBS har av denna anledning tagit fram International 
convergence of capital measurement and capital standards, a revised framework, 
även kallat Basel II. Detta nya regelverk ska träda i kraft 1 januari 200714 och 
innebär användande av alternativa finansiella modeller för att beräkna det 
reglerade kapitalkravet för banker i framtiden.  
 

1.2 Problematisering 
Bankerna utgör en avsevärd del av det finansiella systemet och kan ses som garant 
för stabilitet i både dåliga och bra tider. Bankerna kan förvärra konjunktureffekter 
genom att hålla igen utlåningen under lågkonjunktur och öka den under 
                                                 
5 Lars Heikensten,  Riksbankschef, Riksbanken och risker i det finansiella systemet (2004) 
6 Hellman, Murdock, Stiglitz, Liberalization, moral hazard in banking and prudential regulation: 
Are capital requirements enough?  (2000) 
7 Lars Heikensten, Riksbankschef, Riksbanken och risker i det finansiella systemet (2004) 
8 About Bank for International Settlements [www.bis.org]   
9 About the Basel Committee [www.bis.org]   
10 International convergence of capital measurement and capital standards (1988)  [www.bis.org]   
11 Danielsson, Jon, The emperor has no clothes: Limits to risk modelling  (2002) 
12 Strejber, Eva, Sveriges Riksbank Are we ready to deal with a cross-border banking crisis in 
Europe? (2006)  
13 Lind, Göran,  Basel II – nytt regelverk för bankkapital (2005) 
14 Finansinspektionen, Kapitaltäckning (Basel II) [www.fi.se] 
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högkonjunktur. En undersökning visar att Basel II troligtvis kan leda till ökning 
av konjunkturpåverkande effekter, denna ökning är betydande och beror på 
känsligheten i de nya kapitalkraven. En viss grad av ökad risk kan accepteras vägt 
mot fördelen av ett mer riskkänsligt kapitalanvändande. Som exempel tas de 
snedfördelningar av resurser och de effektivitetsförluster som den nuvarande 
kreditmarknaden innehåller genom Basel I.15 Förändrade kapitaltäckningsregler 
kan alltså verka destabiliserande genom att de kan förstärka och överdriva 
fluktuationer i ekonomin.16  
 
Förändrade kapitaltäckningsregler kan få stora konsekvenser för det finansiella 
systemets stabilitet då bankerna har en dominerande position i betalningssystemet 
för att det inte finns så många substitut17. En banks svårigheter kan sprida sig till 
en annan bank och utvecklas till en fara för kris i hela systemet. Bankkriser är av 
betydelse då de inte bara drabbar en sektor utan de kan sända chockvågor genom 
hela ekonomin18. Spridningen kan bero på att de har skulder sinsemellan, att de är 
delaktiga i samma betalningssystem och att de alla har likartad verksamhet vilket 
medför att de kan drabbas på samma vis.19 En bank bör på grund av detta ha ett 
kapital som kan fungerar som ett skydd mot finansiella kriser20. Kapitalkravet 
utgör en buffert som minskar risken att den makroekonomiska utvecklingen leder 
till så stora variationer i bankens intäkter att de medför konkursrisk för banken. 
Kapitalkravet innebär emellertid inte att bankerna hindras från att påta sig risker. 
Istället är det meningen att det nya regelverket Basel II ska leda till en mer 
riskanpassad prissättning samt en mer genomtänkt riskstrategi för banken genom 
att ett statuerat kapitalkrav krävs för att täcka riskerna.21 Detta ska leda fram till 
den väsentliga förutsättningen för en väl fungerande ekonomi nämligen en stabil 
banksektor22.  
 
Basel II syftar till att bankerna ska använda mer riskkänsliga minimikapitalkrav. 
Genom att lägga fram principer för hur bankerna ska uppskatta den nödvändiga 
kapitaltäckningen samt riktlinjer för hur tillsynsmyndigheterna granskning ska gå 
till ska bankerna genom införandet av Basel II ha tillräckligt med kapital för att 
täcka riskerna. Genom att öka genomlysningen i bankernas finansiella 
rapportering försöker Baselkommittén även att stärka marknadens inflytande via 
införandet av en sekundär kontrollmekanism.23  
 
I de nya reglerna i Basel II kan bankerna välja vilka metoder de vill använda för 
att beräkna kapitalkravet som baseras på hur sofistikerade riskmätningsmetoder de 

                                                 
15 Heid, Frank, Is regulatory capital pro-cyclical? A macroeconomic assessment of Basel II (2003) 
16 Financial Market Group and Economic & Social Research Council, An academic response to 
Basel II  (2001)  
17 Lind, Göran, Basel II – nytt regelverk för bankkapital (2005) 
18 Hellman, Murdock, Stiglitz, Liberalization, moral hazard in banking and prudential regulation: 
Are capital requirements enough?  (2000) 
19 Lars Heikensten, Riksbankschef, Riksbanken och risker i det finansiella systemet (2004) 
20 BCBS, Working Paper No. 13, Bank failures in mature economies  (2004) 
21 Lind, Göran, Basel II – nytt regelverk för bankkapital (2005) 
22 Rime, Bertrand, Will Basel II Lead to a Specialization of Unsophisticated Banks on High-Risk 
Borrowers? (2005) 
23 Central bank governors and heads of supervision endorse the publication of the revised capital 
framework  (2004)  [www.bis.org]   



 11

använder sig av24. Under Basel I regimen föreskrevs det av lagstiftarnas reglering 
tydliga krav på vilket minimikapital bankerna skulle hålla.25 Medan Basel I var 
mer fokuserat på regler använder sig Basel II istället av en intern rating syn vilken 
fokuserar på de processer med vilka bankerna hanterar riskerna. 
Tillsynsmyndigheterna kommer i framtiden att istället för att förelägga detaljerade 
regler för att fastställa kapitalkravet att ange kravet för de interna processer som 
används av bankerna för att hantera risker.26 Basel II kan på så vis sägas utgöra en 
förskjutning från strikt reglering till ett mer normerande regelverk. Besluten kring 
lämpliga minimikapitalkrav flyttas därmed från central nivå ut till bankerna. Det 
nya regelverket har en mer flexibel karaktär och kan därigenom utvecklas i takt 
med marknadens krav och riskhanteringspraxis.27 Avsikten med det nya 
regelverket är enligt Danielsson (2002) att verka stabiliserande genom utökat 
inflytande av bankerna och dess riskmanagementsystem. Problemet med dessa 
modeller är att de grundas på antagandet att finansiell data förblir densamma 
under kriser. Detta stämmer dock inte enligt vissa forskare som menar att under 
normala förhållanden agerar marknadens aktörer individuellt medan de under 
kriser uppvisar ett flockbeteende som kan leda till större marknadsrörelser som 
förvärrar finansiella kriser.28 
 
Förutom att bankerna i allt högre grad blir granskade av myndigheter, ska 
bankerna även offentliggöra mer information29. Det är väsentligt att externa 
intressenter tillägnar sig den nya informationen som Basel II innebär. Kan inte 
användarna av informationen nyttja den finns det inget incitament för bankerna att 
göra denna information så bra som möjligt. Faran är att informationen istället bara 
blir något som bankerna måste göra och då inte uppfyller den roll som 
informationen ska ha för att Basel II ska fungera på det tilltänkta sättet. Enligt 
Kirstein (2002) så är interna uppskattningar sämre på att uppfylla 
Baselkommitténs mål än externa. Trots att interna uppskattningar är baserade på 
bättre kunskap om kunderna så uppväger detta inte bankernas brist på incitament 
att sanningsenligt avslöja sina resultat. Tillsyn av de interna uppskattningarna kan 
ge upphov till incitament, men dock endast om tillsynsmyndigheten kan bötfälla 
bankerna om de inte håller med bankernas interna uppskattningar.30  
Redovisningens roll kan bli viktig i detta sammanhang då redovisningens uppgift 
är just processen att identifiera, mäta och kommunicera ekonomisk information 
till användarna för att dessa ska kunna göra välgrundade bedömningar och därmed 
ta goda beslut.31 För att Basel II ska fungera på det tilltänkta sättet måste alltså 
sammanhanget identifiering, mätning och kommunikation i förhållande till det 
nya regelverket fungera väl, dvs. att kraven i samtliga delar i regelverket måste 
uppfyllas. 

                                                 
24 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler 
25 International convergence of capital measurement and capital standards (1998) [www.bis.org]     
26 Topping, Simon, Executive Director, Banking Policy, Hong Kong Monetary Authority, 
Improving the management of risk through implementation of Basel II (2005) 
27 The application of  Basel II to trading activities and the treatment of double default effects 
(2005) [www.bis.org]    
28 Danielsson, Jon, The emperor has no clothes: Limits to risk modelling (2002) 
29 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) (p.809)  [www.bis.org]   
30 Kirstein,  Roland, The new Basle Accord, internal ratings, and the incentives of banks (2002) 
31 Riahi-Belkaoui, A, Accounting Theory (2004) 
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Tillsynsmyndigheternas förmåga att utföra sin uppgift under Basel II är till stor 
del beroende av att bankernas interna processer förmår att generera goda underlag.  
Enbart tillsyn och reglering kan aldrig ersätta bankernas egna interna granskningar 
av kunderna32. En lärdom som kommit ur den svenska bankkrisen är vikten av att 
bankerna har kontroll över riskerna33. Övergången från dagens regelbaserade 
minimikapitalkrav till en mer principbaserad reglering som Basel II innebär 
kommer att ställa högre krav på bankernas interna styrning.  

1.3 Forskningsfråga 
Vilka konsekvenser kan det ökade inflytandet över kapitalkraven genom 
bankernas interna styrning i Basel II leda till? 

1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den interna styrningen i svenska banker 
påverkas av Basel II och hur densamma kan få påverkan i det större sammanhang 
där banken och dess intressenter verkar.   

1.5  Definitioner 
Införandet av det nya regelverket, Basel II, fordrar vissa förklarande definitioner. 
Kapitaltäckningsgrad, kapitalbas och kapitaltäckning definieras i denna uppsats 
efter Finansinspektionens begreppsförklaring.  
 
Kapitaltäckningsgrad är relationen mellan storleken av företagets kapitalbas och 
de på visst sätt sammanräknade totala riskengagemangen.34 Med kapitaltäckning 
menas den minsta kapitalbas i relation till bland annat utlåning som krävs av 
kreditinstitut och värdepappersbolag. Det utgör en viss buffert som kan fånga upp 
eventuella förluster utan att företaget går i konkurs.35 
 
Kapitalbasen innehåller i första hand eget kapital, vilket även kallas 
primärkapitalet (Tier 1). Men även förlagslån som tagits upp får inom vissa 
gränser räknas in. Detta brukar också kallas supplementära kapitalet (Tier 2). 
Förlagslån är de lån där långivarens fordran i händelse av företagets konkurs inte 
kommer att bli betald förrän alla vanliga skulder är till fullo betalda. För övriga 
fordringsägare ger förlagslån en extra buffert.36  
 
Kapitalkrav är summan av de sammanräknade totala riskengagemangen. I Basel 
II beräknas riskerna för krediter, operativa misslyckanden och prisförändring ut 

                                                 
32 Greenspan, Alan, The role of capital in optimal banking supervision and regulation (1998) 
33 BCBS, Working Paper No. 13, Bank failures in mature economies  (2004) 
34 www.fi.se (Finansinspektionens ordlista) 
35 www.fi.se (Finansinspektionens ordlista) 
36 www.fi.se (Finansinspektionens ordlista) 
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och vägs samman för att komma fram till vilket totalt kapitalkrav som 
verksamheten bör upprätthålla.37 
 
 
Kapitaltäckningsgrad = Kapitalbas 
                     Kapitalkrav   
 
 
Intern styrning grundar sig också på Finansinspektionens definition, hämtat från 
Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag, 
FFFS 2005:1. Enligt denna definition är intern styrning den process via vilken 
företagets styrelse, VD, ledning och annan personal införskaffar sig rimlig 
säkerhet beträffande att företaget uppnår sina mål inom följande områden:38  
 
• en ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten 
• en tillförlitlig finansiell rapportering 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och andra regler 

1.6  Disposition  
Kapitel 2  Litteraturgenomgång: Först belyses i enkelhet vilken påverkansgrad 

de kontextuella och institutionella förhållandena kan ha på 
uppkomsten av de nya kapitaltäckningsreglerna. Med detta i minnet 
påförs sedan en kortare genomgång av det äldre regelverket följt av 
en mer ingående genomgång av det nya regelverket, Basel II. 
Därefter kommenteras med stöd av forskarskribenter några av de 
kritiska antaganden, modeller och föreställningar som ligger till 
grund för Basel II. Slutligen sammanfattas huvuddragen i kapitlet. 

 
Kapitel 3  Metod: Kapitlet inleds med en beskrivning av uppsatsens 

grundläggande forskningsansats. Efter det följer en redogörelse för 
vilka metoder som använts för datainsamling. Vidare beskrivs 
tillvägagångssättet av insamlandet av primärdata genom intervjuer 
och sekundärdata genom andra källor. Mot slutet framförs 
synpunkter på faktorer som kan ha påverkat undersökningens 
kvalitet i förhållande till forskningsfrågan och kritiskt granskande av 
källmaterialet. Sist följer en sammanfattning som beskriver 
huvudpunkterna av de metoderna som använts. 

 
Kapitel 4  Offentlig debatt: Kapitlet beskriver utvalda representativa åsikter 

som framförts under utvecklingen av Basel II. Informationen i detta 
kapitel har använts för att understödja processen att skapa angelägna 
frågor för insamlandet av primärdata. Kapitlet avslutas med en 

                                                 
37 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) s. 12 [www.bis.org]   
38 Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag, FFFS 2005:1  
(2005) 
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sammanfattning av huvudpunkterna i problematiken kring de nya 
kapitaltäckningsreglerna.     

 
Kapitel 5 Empiri: Kapitlet inleds med en beskrivning av den svenska 

bankmarknaden med tyngdpunkten på de fyra storbankernas 
verksamhet. Därefter följer ett längre avsnitt som utgör 
sammanställningen av de intervjuer som genomförts med bankerna 
angående deras interna styrning av risker.  Sammanställningen är 
strukturerad efter intervjupersonernas funktioner och relevanta 
teman. Mot slutet följer en intervju med bankernas sammansatta 
intresseorganisation Svenska Bankföreningen. Slutligen 
sammanfattas huvuddragen av kapitlet i korthet.  

 
Kapitel 6 Slutdiskussion: I kapitlet förs en diskussion om den väsentligaste 

problematiken av kapitaltäckningsfenomenet. Först besvaras 
forskningsfrågan som varit utgångspunkten uppsatsen och därefter 
studiens teoretiska bidrag. Slutligen ges utrymme för reflektion om 
studiens slutsatser följt av förslag till fortsatta studier.    
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2 

     - LITTERATURGENOMGÅNG - 

 
Litteraturgenomgången syftar till att vara ett urval av aspekter som tidigare 
behandlats inom forskning och som kan belysa sammanhanget kring 
problematiken kring kapitalkrav. Först belyses i enkelhet vilken påverkansgrad de 
kontextuella och institutionella förhållandena kan ha på uppkomsten av de nya 
kapitaltäckningsreglerna. Med detta i minnet påförs sedan en kortare genomgång 
av det äldre regelverket följt av en mer ingående genomgång av det nya 
regelverket, Basel II. Slutligen kommenteras med stöd av forskarskribenter några 
av de kritiska antaganden, modeller och föreställningar som ligger till grund för 
Basel II. 
 

2.1 Reglering i allmänhetens intresse? 
Reglering sker i huvudsak genom politiska processer. Det är inte så konstigt då 
reglering ofta görs för att bevaka eller utveckla allmänhetens intressen. En 
komplikation kan vara att det är svårt att avgöra vad som verkligen är 
allmänhetens intresse då det finns många olika aktörer med olika intressen. Det 
finns modeller om egennytta som säger att olika aktörer kommer att använda sig 
av lobbyism för att främja sina egna intressen, eller att forma koalitioner med 
andra aktörer för att stärka sitt inflytande och rent generellt försöka påverka det 
politiska systemet till sin fördel.39  Tre mekanismer av kontroll har identifieras av 
Streeck & Schmitter (1985). Marknaden används för att symbolisera kontroll via 
spridning av konkurrens, där aktörer deltar för individuell vinning och där 
konkurrerande beteende generar normer. Staten har kontroll via hierarkiska 
strukturer där regler utfärdas av auktoritära organ och då tillhandahåller normer. 
Slutligen används samhället som en form av kontroll där spontana lojaliteter 
mellan medlemmar av sociala enheter är grunden för reglering.40 Detta är 
intressant att beakta när en ny bankreglering är på väg att införas då mycket av 
argumentationen kan komma att utgöras av politiska och ekonomiska motiv som 
ligger långt utanför rationaliteten och teknikaliteterna kring själva regelverket 
Basel II. 
 

                                                 
39 Wolk et al, Accounting theory, conceptual issues in a political and economic environment 
(2003), s. 108 
40 Jönsson, Sten, Role making for accounting while the state is watching (1991) 
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Finansiell liberalisering eller finansiell avreglering, kallas ofta processen när den 
finansiella sektorn gradvis avregleras41. Statens roll vid finansiell avreglering 
förblir stark, detta trots att statens makt i förhållande till marknadens har 
successivt minskat42. Formellt sätt är det dock staten som tar beslutet om att 
upphäva de gamla reglerna och det är även staten som inför de nya reglerna. De 
offentliga myndigheterna måste vid förändring av den formella strukturen av 
regelverk avlegitimera rutiner som tas för givet i den dagliga verksamheten i de 
finansiella institutionerna. Dessa rutiner skapas ofta av de gamla regelverken och 
kan inte utan svårighet justeras till nya förhållanden. I detta sammanhang har 
redovisningens roll blivit mycket viktig.43 Redovisningen kan ses som en medlare 
mellan det finansiella systemet och det dagliga livet inom de finansiella 
institutionerna44. Redovisningen kan finna sin roll via reglering genom existensen 
av en budbärare som kan visa att en lösning är möjlig. Tillsammans med en 
organisation av individer och representativa experter kan dessa forma en 
opinionsspridare för debatten.45 
 
Genom sin förmåga att reflektera över oron från omgivningen kan redovisningens 
roll övervägas. Enligt Brunsson (1989) kan en organisation uppnå legitimitet via 
handling, beslut eller reflektion. Legitimation som en spegling av oron från 
valkretsen, som politiska organisationer gör, är kanske den mest intressanta och 
fängslande formen av legitimation.  Genom att de intresserade parternas oro 
reflekteras kan en politisk organisation fungera som en arena där varje åsikt blir 
hörd och alla aspekter av situationen belyses. Beslut uppnår genom detta 
förfarande legitimitet snarare via proceduren än genom beslutets innehåll. Det kan 
anses att staten har förskaffat sig legitimitet via en långvarig överläggning före det 
att lagtexter blir formulerade. Även det faktum att redovisningen är organiserad i 
relation till en högre makt måste beaktas. 46  Baselkommittén har överlagt länge 
och noggrant med de parter som påverkas av det nya regelverket.  
 
Som ett återtåg av reglerande ingripande över privata finansiella aktiviteter brukar 
den finansiella liberaliseringen beskrivas. Det brukar naivt tolkas som att 
marknaden fungerar bäst när den är minst reglerad och baseras på antagandet att 
om individer ensamma får bestämma, kommer marknaden att automatiskt uppnå 
optimala sociala mål. Det rationella svaret blir då avreglering enligt detta synsätt. 
Detta synsätt kännetecknas av att det åsidosätter de sociala institutionernas roll 
mellan individerna och kollektivet.47 Basen för rationella argument är att 
regelverk och argumenten genom regelverket kan bli värderade till sanningsvärdet 
genom den logiska mekanismen av frånvaron av motsägelser eller den empiriska 
mekanismen av överenskommelse med ”fakta”. En mer väsentlig värdering är 
dock den om relevans eller meningsfullhet. Argument måste först vara relevanta 

                                                 
41 Sawabe,  Norio, The role of accounting in bank regulation on the eve of Japan´s financial crisis: 
A failure of the new capital adequacy regulation (2002) 
42 Booth, Ken & Smith, Steve, International relations theory today  (1995) s. 154-174 
43 Sawabe,  Norio, The role of accounting in bank regulation on the eve of Japan´s financial crisis: 
A failure of the new capital adequacy regulation (2002) 
44 Power, Michael & Laughlin, Richard ”Habermas, Law and Accounting” (1996) 
45 Jönsson, Sten, Role making for accounting while the state is watching (1991) 
46 Jönsson, Sten, Role making for accounting while the state is watching (1991) 
47 Sawabe,  Norio, The role of accounting in bank regulation on the eve of Japan´s financial crisis: 
A failure of the new capital adequacy regulation (2002) 
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och sedan sanna i ett socialt resonemang.48 Bankregleringen utvecklas i ett 
komplicerat sammanhang som inbegriper både finmaskigt samarbete mellan 
nationella lagstiftare, lokala tillsynsmyndigheter och bankerna själva men kanske 
framförallt det internationella normskapandet genom exempelvis BIS, IOSCO och 
EU. 

2.2  Bank of International Settlements 
Bank of International Settlements (BIS) grundades 1930 och är därmed en av de 
äldsta finansiella institutionerna i världen och fungerar som en centrumpunkt för 
internationellt samarbete mellan centralbanker. Organisationens namn kommer 
från slutet av första världskriget då uppgiften var att följa upp de avtal som kom 
till stånd mellan Tyskland och dess motparter efter överenskommelsen i 
Versailles. BIS hade också till uppgift att fungera som en stiftelse som kunde utge 
lån för finansiella reparationer och i allmänhet främja samarbete mellan 
centralbanker. Uppgiften att utge medel för finansiella medel för reparationer 
tynade bort och BIS fokuserade alltmer endast på samarbete mellan centralbanker 
och andra organisationer med målet att uppnå finansiell stabilitet. Denna ändrade 
roll har genomförts med stöd av direktörer och experter från centralbanker samt 
andra viktiga aktörer. BIS har genom detta centrumläge bidragit genom att 
utveckla egen finansiell och monetär forskning som används världen över. Det var 
också BIS som inrättade och upprätthöll det kända Bretton Woods systemet som 
var verksamt mellan andra världskriget och tidigt 70-tal. Under 70- och 80-talet 
gick organisationens energi främst åt till att hantera kapitalflöden över gränserna 
efterföljande oljekriserna. Oljekriserna under 70-talet reste frågan om reglering av 
internationellt aktiva banker. Detta resulterade 1988 i Basel Capital Accord (Basel 
I) och nu på senare tid med Basel II som nyligen uppdaterades.49  
 
 
2.2.1 Baselkommittén 
 
Baselkommittén bildades av G-10 medlemmarnas centralbanksdirektörer i slutet 
av 1974. Förutom att dessa sammanträder finns ca 25 tekniska arbetsgrupper och 
några specialgrupper som är verksamma samtidigt. Kommitténs medlemmar 
kommer från Belgien, Canada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Luxemburg, 
Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Länderna 
representeras av respektive centralbank men även den tillsynsmyndighet som är 
ansvarig för tillsynen av bankverksamhet. Baselkommittén formulerar breda 
tillsynsstandarder, riktlinjer och praxis som medlemmarna förväntas implementera 
och detaljreglera genom lagar eller andra medel som är anpassade efter de 
nationella förhållandena. Genom detta arbete försöker kommittén uppnå hög grad 
av konvergens av vanliga tillvägagångssätt och standards.50 
 
 
 
                                                 
48 Jönsson, Sten, Role making for accounting while the state is watching (1991) 
49 History of the Basel Committee and its Membership, [www.bis.org]   
50 History of the Basel Committee and its Membership, [www.bis.org]   
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2.3  Basel I 
1988 introducerades efter beslut av kommittén ett kapitalmätningssystem, Basel 
capital accord av en del även kallat Basel I i medlemsländerna och ett antal andra 
stater med internationellt aktiva banker.51 Basel I statuerade ett minimikrav 
gällande bankverksamhetens kapitalstandards som skulle uppnås senast i slutet av 
1992. Standarderna handlar nästan uteslutande om hur kreditriskerna ska hanteras 
eftersom detta är bankernas största risk. Dokumentet består av två huvudsakliga 
sektioner som inbegriper definitionen av kapital och en strukturering av riskvikter. 
Två kortare sektioner varav en klargör målet för kapitaltäckningsstandarden och 
den andra hur övergången och implementeringen skulle genomföras. I slutet av 
dokumentet finns det även fyra mer tekniskt inriktade bilagor som beskriver 
definitionen av kapital, motpartens kreditriskvikter, kreditkonverteringsfaktorer 
för poster utanför balansräkningen och övergångsbestämmelser.52 Vad beträffar 
målet för kapitaltäckningsstandarden så ansåg kommittén att den skulle sättas på 
en nivå som är förenligt med målet att över tiden säkra en sund och jämn 
kapitaltäckningstäckningsgrad för alla internationella banker. Med denna 
argumentation sattes den rekommenderade miniminivån av kapitaltäckning i 
förhållande till riskbärande tillgångar till 8%.53 
 
1996 kompletterades Basel I med ett tillägg som allmänt kallas Market risk 
amendment så att regelverket även kom att ta hänsyn till marknadsrisker. 
Dokumentet ger detaljerad redovisning av vilka metoder kommittén använt som 
grund till kapitalkrav för marknadsrisker. Två alternativa tillvägagångssätt för 
mätning av marknadsrisk introduceras, en standardiserad metod och en intern 
metod.54   
 

2.4  Basel II55 
1999 utfärdade kommittén förslag till för en uppdatering av Capital adequacy 
framework. Det nya ramverket skulle förfina de standardiserade reglerna i Basel I 
från 1988.56 I Basel II förfinas regelverket genom att regleringen av kapitalkraven 
knyts närmare till de risker bankerna är utsatta för. Ramverket är avsett att gynna 
ett mer framåtblickande tillvägagångssätt av kapitalövervakning genom att 
uppmuntra banker att både identifiera eventuella risker idag och i framtiden. För 
att dessa risker ska kunna hanteras på ett bra sätt har det nya ramverket en mer 
flexibel karaktär och kan därigenom utvecklas i takt med marknadens krav och 
riskhanteringspraxis.57 
 

                                                 
51 History of the Basel Committee and its Membership [www.bis.org]   
52 International convergence of capital measurement and capital standards (1988) [www.bis.org]     
53 International convergence of capital measurement and capital standards (1988) [www.bis.org]    
54 Amendment to the capital accord to incorporate market risks (1996) [www.bis.org]    
55 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework  (2005) [www.bis.org]   
56 History of the Basel Committee and its Membership [www.bis.org]   
57 The application of  Basel II to trading activities and the treatment of double default effects 
(2005) [www.bis.org]   
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Både Basel II och de klargörande dokumenten runtomkring är långt mer 
omfattande än regelverket i Basel I och dess motsvarigheter. Basel II är uppbyggt 
kring tre grundläggande pelare.  
 
2.4.1 Kapitalkrav58 
 
Den första pelaren handlar om minimikapitalkrav i förhållande till kreditrisker, 
marknadsrisker och operativa risker (p.40). Bankerna kan själva välja vilka 
metoder de vill använda för att beräkna kapitalkravet som baseras på hur 
sofistikerade riskmätningsmetoder de använder sig av.59 Kapitalkravet i de nya 
reglerna är alltså desamma som under Basel I regimen men beräkningen kan nu 
göras på andra sätt. Övergångsregler kommer fram till slutet av 2008 att begränsa 
i vilken omfattning de nya reglerna kan utnyttjas, denna begränsning kommer att 
vara i stort sett vara likvärdig med reglerna i Basel I (p.46).   
 
Vid införandet av de nya reglerna i Basel II har även en uppdatering av Market 
risk amendment som kom 1996 avseende marknadsrisker gjorts för att passa det 
nya regelverket.60 
 
2.4.1.1 Kreditrisk 
 
Kreditrisker utgör genom en banks utlåningsverksamhet en överhängande del av 
bankens risker. Detta är anledningen till att allmänintresset för denna reglering är 
så stort. Allmänintresset i Sverige företräds av Finansinspektionen som menar att 
syftet med att ställa ett kapitalkrav är att det ska utgöra en kudde som ger systemet 
motståndskraft mot oväntade förluster så att dessa inte går ut över insättare, 
långivare eller andra motparter. I Basel II finns en schablonmetod som använder 
extern information, denna metod har samma principer som i Basel I men är mer 
differentierad än tidigare. Utöver denna metod finns för mer avancerade 
bankverksamheter en internratingmetod (IRB). 61 
 
2.4.1.1.1 Schablonmetoden62 
 
Schablonmetoden innebär att bankerna använder sig av olika riskvikter som 
baserar sig på externa kreditvärderingar (Standard & Poor´s, Dun & Bradstreet, 
Moody´s, Fitch mfl.) för att tilldela olika kunder olika risker. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska avgöra vilka kreditvärderingsorganisationers rating 
som får användas utifrån en lista kriterier som Baselkommittén ställt upp.(p. 52 
och p.91) Tabellen nedan visar i korthet ett utdrag från Basel II exempel på hur 
externa värderingar har använts för att fördela differentierade riskvikter på olika 
                                                 
58 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) s. 12-161 [www.bis.org]   
59 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler 
60 Amendment to the capital accord to incorporate market risks (2005) [www.bis.org]   
61 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler , sid. 11 
62 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) s. 15-48 [www.bis.org]   
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typer av kunder och fordringar. När det gäller fordringar banker sinsemellan finns 
det två alternativa sätt att fördela risken. Ju högre riskvikt ju högre blir 
kapitalkravet för en fordran vid en utlåning. Ett högre kapitalkrav kommer 
indirekt att betyda en minskad kapitaltäckning och tvärtom. 
 
 
Kunds Rating Bank alt 1 Bank alt 2 kortf. fordringar Kunds Rating företag 
AAA till AA- 20% 20% 20% AAA till AA- 20% 
A+ till A- 50% 50% 20% A+ till A- 50% 
BBB+ till BBB- 100% 50% 20% BBB+ till BBB- 100% 
BB+ till B- 100% 100% 50%     
under B- 150% 150% 150% under BB- 150% 
ingen rating 100% 100% 20% ingen rating 100% 

Figur 2.1 Exempel på bankers riskvikter av  olika kunder63 
 
De olika kundgrupperna som identifieras kan grovt delas in stater, banker och 
företag. Stater utvärderas enligt OECD lista Country List Classification64, även 
vissa typer av organisationer med global verksamhet tillåts att utvärderas enligt 
denna lista. Ett land som Sverige och dess centralbank och myndigheter 
klassificeras enligt OECD som ett höginkomstland med mycket låg kreditrisk. 
Övriga organisationer utvärderas enligt det allmänt vedertagna kreditrating-
systemet.   
 
Förutom dessa kriterier finns en rad underkriterier för bedömning av 
kreditriskerna i olika typer av säkerheter såsom exempelvis bostadsfastigheter, 
kommersiella fastigheter, förfallna lån eller andra tillgångar med högre risk (p. 
69-81). Tillsynsmyndigheten i respektive land förväntas i många fall att granska 
riskfördelningarna för tillgångar och justera dem om de inte anses ha en trovärdig 
riskvikt. Efter kriterierna följer ett avsnitt om förmildrande omständigheter som 
bankerna kan använda sig av genom att de säkrar sig på olika sätt mot risker. (p. 
109)  
 
2.4.1.1.2 Den intern-rating baserade metoden65 
 
Banker som erhållit godkännande att använda IRB-metoden av en 
tillsynsmyndighet kan använda sig av interna system för bedömning av 
riskkomponenterna för att avgöra hur stort kapitalbehov som krävs för 
verksamheten. (p. 211) Genom val av denna metod är att det är tänkt att bankerna 
själv genom sin kunskap om sin verksamhet ska kartlägga och bedöma risker. De 
ska sedan kommunicera detta vidare till tillsynsmyndigheter som 

                                                 
63 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework  (2005) 
64 OECD, Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on Officially 
Supported Export Credits [www.oecd.org] 
65 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework  (2005) s. 48-135 [www.bis.org]   
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Finansinspektionen. Finansinspektionen ska i sin tur både granska materialet och 
ta ställning till under vilken process informationen tagits fram.66   
 
De riskkomponenter som nämns i Basel II är sannolikhet för fallissemang (PD), 
förlustandelen i händelse av fallissemang (LGD), exponeringens storlek vid 
fallissemang (EAD) och löptid (M). Sannolikheten ska i princip vara 
framåtblickande och avse en tidshorisont om ett år. Detta anses vara uppfyllt när 
det inte är sannolikt att avtalade belopp kommer att erhållas vid en försening med 
mer än 90 dagar. Förlustandelen ska även inkludera tillkommande kostnader vid 
fallissemang. Exponeringens storlek bör anpassas till viktiga faktorer som 
lånelöften eller andra åtaganden vars värde snabbt kan ändras. Det anses vara 
viktigt att löptiden avser den förväntade faktiska löptiden, exempelvis med hänsyn 
tagen till möjlighet till förtidsinlösen.67 Under vissa omständigheter kan bankerna 
vara tvungna att använda Finansinspektionens värde på en eller flera av 
riskkomponenterna (p. 211).  
 
IRB-metoden grundar sig på mått av oväntade förluster och förväntade förluster. 
Genom riskviktsfunktioner tas underlag fram till oväntade förluster och det är 
främst på dessa kapitaltäckningsgraden baseras (p. 212). Tanken är att de 
förväntade förlusterna ska kunna bromsas av likvida medel medan kapitalkravet 
syftar till att vara en reserv för oväntade förluster. Riskvikterna alltså ett uttryck 
för risken att förlusterna ska bli oväntat stora under någon period.68   
 
Bankerna måste klassificera sina riskexponeringar i klasser som företag, stater, 
banker, hushåll/personliga företagare och innehav av riskkapitalinstrument. Inom 
dessa finns ett antal underklasser som används för att differentiera riskspridningen 
ytterligare (p. 215) För varje klass har det utvecklats specifika riskkomponenter 
som i sin tur påverkar riskviktsfunktionen som i slutändan kommer att ligga till 
grund för hur mycket kapital bör täckas av en klass. (p. 213) För många 
tillgångsklasser har det möjliggjorts ett grundläggande och ett avancerat 
tillvägagångssätt. Det grundläggande tillvägagångssättet innebär att banken endast 
behöver uppskatta sannolikheten för fallissemang (PD) medan 
tillsynsmyndigheten tillhandahåller uppskattningar för de övriga 
riskkomponenterna. Med den avancerade modellen gör banken egna 
uppskattningar av alla fyra riskkomponenterna (p. 245).  
 
Bankernas förmåga att på ett tillförlitligt sätt ta fram underlag och deras 
kompetens att uppskatta riskerna är alltså en nödvändighet för att använda IRB-
metoden. För att det ska kunna göras behövs historisk information om låntagarnas 
betalningsförmåga som sträcker sig ett par år tillbaka i tiden. För att kunna 
utnyttja IRB-metoden krävs enligt finansinspektionen åtminstone tillgång till 5 år 
historisk data, 7 år för den avancerade modellen.69 
 
                                                 
66 Finansinspektionen rapport 2005:8, Företagens interna kapitalutvärdering: att bedöma 
kapitalbehovet under Basel II  
67 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler 
68 Finansinspektionen rapport 2001:1 Riskmätning och kapitalkrav: Baselkommitténs förslag till 
nya kapitaltäckningsregler ur ett svenskt perspektiv, s. 9 
69 Finansinspektionen rapport 2001:1 Riskmätning och kapitalkrav: Baselkommitténs förslag till 
nya kapitaltäckningsregler ur ett svenskt perspektiv, s. 9 
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2.4.1.1.3 Komplikationen säkringsinstrument70 
 
Ett av motiven med att uppdatera regelverket har varit att det på senare år skett en 
imponerande utveckling av att mäta och analysera risker. Nya metoder och 
användbara verktyg har förändrat förutsättningarna. Trots detta är riskbedömning 
och riskhantering ingen exakt vetenskap och Finansinspektionen manar till 
försiktighet och menar att sunt förnuft aldrig kan ersättas av statistik och 
modellberäkningar.71  
 
Under Basel II kommer bankerna att vara förpliktigade att ha kapitaltäckning även 
för exponeringar till följd av säkringsinstrument. (p. 560) De huvudtyper av 
säkringar som identifieras är traditionella och syntetiska. Vid bedömning av 
riskexponeringen för säkringarna ska den ekonomiska innebörden ligga till grund 
snarare än den juridiska formen. (p. 538-539). På svenska kallas detta 
värdepapperisering och för banker som använder detta är innebörden av 
kreditrisken inte kreditkvaliteten gentemot kunden avgörande utan snarare vilken 
position i en finansiell struktur fordran representerar. Traditionella säkringar 
innebär att en underliggande pool av fordringar överförs till ett specialföretag. 
Den syntetiska innebär att endast en omfördelning av kreditrisken sker utan att 
någon faktisk överföring av tillgångar görs.72   
 
Basel II föreskriver att bankerna ska dra ifrån riskexponeringar av säkringar från 
kapitalbasen på vilken kapitaltäckningsgraden grundar sig. Det är enligt 
grundregeln vidare specificerat att 50% ska dras från primärkapitalet (tier 1) och 
att 50% ska dras av supplementkapitalet (tier 2) (p. 561). På detta vis kommer 
säkringsinstrumenten påverka beräkningen av kapitalbasen under både 
schablonmetoden och IRB-metoden. Eftersom värdepapperisering är ett något 
nyare fenomen så är regelverken under utveckling. Finansinspektionen har därför 
givit ut två utkast av föreskrifter ett för varje metod.  När EU-reglerna för 
kapitaltäckning ska implementeras i Sverige genom svensk lag kan därför de 
nuvarande bestämmelserna komma att justeras.73 
 
2.4.1.2 Operationell risk74 
 
Operationella risker definieras som risken av förluster som är ett resultat av 
otillräckliga eller misslyckade interna processer, personal eller system eller en 
följd externa händelser. Rättslig risk inräknas också i begreppet men strategisk 
risk eller risken för försämrat anseende har utelämnats. (p. 644) I Basel II finns ett 
ramverk med tre metoder för att beräkna de operationella riskernas påverkan på 

                                                 
70 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework  (2005) s. 116-139 [www.bis.org]   
71 Finansinspektionen rapport 2005:8, Företagens interna kapitalutvärdering: att bedöma 
kapitalbehovet under Basel II 
72 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler s. 14 
73 Finansinspektionen, Utkast till föreskrifter om värdepapperisering 
74 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) s. 140-160 [www.bis.org]   
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kapitalbehovet. Metoderna utgörs av basmodellen, schablonmetoden och slutligen 
en internmätningsmetoden.  
 
Basmodellen är den enklaste och säger att bankerna ska avsätta kapital lika med 
en andel av genomsnittet av bruttointäkten från de tre senaste åren multiplicerat 
med en faktor (α = 15%) (p. 649) Baselkommittén uppmuntrar bankernas 
användande av de mer avancerade modellerna efterhand som de använder mer 
avancerade system för att mäta och hantera operationella risker men då måste de 
uppfylla vissa kriterier. (p. 646) För att använda schablonmetoden krävs tillstånd 
från tillståndsmyndigheten.  
 
Schablonmetoden baseras fortfarande på bruttointäkten som storleksmått men 
kapitalkravet beräknas genom åtta skilda rörelsegrenar och vägs ihop till ett totalt 
kapitalkrav. För få använda denna metod ställs krav på bankens 
riskhanteringssystem och dess förankring i organisationen. Utöver detta måste 
arbetet med de operativa riskerna uppfylla ett antal kvalitetskrav.75 Tanken är att 
bruttointäkten ska åskådliggöra omfattningen av rörelsegrenen och att denna sen 
ska multipliceras med en faktor (β1-8) för att få fram rörelsegrenens kapitalkrav. 
Denna metod blir alltså något mer differentierad än basmodellen. Nedan visas de 
åtta olika rörelsegrenarnas fördelning av betavärden som ligger till grund för det 
differentierade kapitalkravet. 
 
Business Lines Beta Factors   
Corporate finance (β1) 18%
Trading and sales (β2) 18%
Retail banking (β3)  12%
Commercial banking (β4)  15%
Payment and settlement (β5)  18%
Agency services (β6)  15%
Asset management (β7)  12%
Retail brokerage (β8)  12%

Figur 2.2 Schablonmetodens fördelning av betavärden på de olika rörelsegrenarna76 
 
Internmätningsmetoden är den mest avancerade modellen och det kapitalkrav som 
genereras ur denna kommer från bankens interna mätsystem för operativa risker 
och måste därför uppfylla en rad kvantitativa och kvalitativa kriterier. (p. 655) 
Bland de kvalitativa villkoren finns krav på att det måste finnas en oberoende 
funktion som är ansvarig för utformningen och införandet av bankens regelverk 
för hantering av operativa risker. Även styrelsen och ledningen måste vara aktiva 
under arbetet. Riskmätningssystemet måste även vara en integrerad del av den 
dagliga riskhanteringsprocessen. Kvantitativa krav handlar om hur riskerna ska 
mätas med hjälp av de interna systemen. Kapitalkravet måste beräknas som 
summan av förväntade och oförväntade förluster. Mätsystemet ska vara utformat 
så att det kan fånga de väsentliga drivkrafterna även för risker som slår igenom 

                                                 
75 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler 
76 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) 
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med låg frekvens. Det är även tillåtet att använda en enklare modell för vissa 
affärsområden tillsammans med avancerade modeller för andra.77 
 
Innan intermätningmetoden kan börja användas till grund för kapitalkravet måste 
den genomgå en övervakningsprocess av tillsynsmyndigheten. Denna 
övergångsperiod är till för att tillsynsmyndigheten ska kunna avgöra om modellen 
trovärdig och lämplig. (p. 665) 
 
2.4.1.3 Marknadsrisk78 
 
Från och med 1997 eller tidigare om tillsynsmyndigheter föreskrivet det ska 
banker mäta marknadsrisker och tillämpa även detta på kapitalkravet. Med 
marknadsrisk menas risken till att prisrörelser som leder till förluster i eller 
utanför balansräkningen. Vissa av dessa förändringar kommer att påverka 
marknadsvärdet av bankens portföljer, andra kommer att påverka det bokförda 
värdet i balansräkningen istället.79  En portfölj definieras i Basel II innehållandes 
positioner i finansiella instrument eller handelsvaror som hålls antingen för handel 
eller för att hedga andra tillgångar i portföljen. För att de finansiella instrumenten 
ska få ingå i portföljen måste antingen vara helt fria för handel eller helt hedgade. 
Utöver detta måste portföljen hanteras aktivt och positionerna värderas med jämna 
mellanrum. (p. 685)   
 
Vid införandet av de nya reglerna i Basel II har även en uppdatering av Market 
risk amendment som kom 1996 avseende marknadsrisker gjorts för att passa det 
nya regelverket.80 I den senaste uppdaterade versionen som kom i november 2005 
finns två alternativ för att mäta marknadsrisker. Som tidigare finns en mer 
schabloniserad klassisk metod, men den stora nyheten med de uppdaterade 
versionerna av Market risk amendment är att även egna intermätningsmetoder får 
användas. I schablonmetoden räknar banken ut minimikapitalkravet genom att 
använda ett specifikt risk resonemang med hjälp av schabloner.81  
 
För att få använda interna modeller till att beräkna kapitalkravet måste bankerna 
visa tillsynsmyndigheten att modellerna uppfyller en rad generella kriterier, 
kvalitativa och kvantitativa. Bland de generella minimikritererna nämns i 
regelverket är att bankens riskmanagementsystem är sunt och implementerat med 
intergritet. Banken måste även ha tillräckligt många kvalificerade medarbetare för 
att använda de avancerade modellerna och historik måste finnas för att få fram 
data med tillräcklig precision. Dessutom har tillsynsmyndigheten rätt till att vara 
med vid den initiala implementeringen och under livetestningen av modellerna 
innan dessa tas i bruk.  Kvalitativa kriterier som belyses är sådana som handlar 
om att en oberoende risk kontrollenhet designar och implementerar systemet, 
regelbunden utvärdering, att ledningen och styrelse är involverad och att systemet 

                                                 
77 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler, s. 17 
78 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005) s. 153-161 [www.bis.org]   
79 Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks (2005) s. 1 [www.bis.org]   
80 Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks (2005) [www.bis.org]   
81  Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks (2005) s. 2, 7 35-41 
[www.bis.org]   
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är väl förankrat i den dagliga operativa verksamheten. Under beskrivningen av de 
kvantitativa anges att bankerna har möjligheten att välja hur de vill tillämpa 
modellerna, men ett antal kvantitativa minimikriterier måste uppfyllas. Ett av de 
centrala begreppen bland de kvantitativa kriterierna är value-at-risk82, som är en 
statistisk metod att mäta den finansiella risken i en portfölj. Enskilda banker eller 
tillsynsmyndigheter har möjligheten att tillämpa striktare kriterier om de så 
önskar. Value-at-risk måste beräknas på daglig basis och beräkningen måste 
uppfylla hög statistisk precision för att få användas. Bankerna får använda data 
som ligger nära i tiden för att prognostisera dessa över en längre period. 
Regelverket använder sig således av en förhållandevis kort period att ta fram 
data.83 
 
 
2.4.2 Tillsyn84 
 
De väsentligaste principerna för tillsynsmyndigheternas övervakning, risk 
management vägledning samt tillsynsmyndigheternas genomlysning och ansvar 
finns i den andra pelaren (p. 719). Tanken med den andra pelaren är att bankerna 
inom denna ram ska fånga upp alla de risker de är exponerade för85. Avsikten med 
tillsynsmyndigheternas övervakning är inte bara för att försäkra att bankerna har 
betryggande kapitaltäckning utan också att bankerna uppmuntras till att utveckla 
och använda bättre teknik i risk management när det gäller kontrollering och 
förvaltandet av riskerna (p. 720). Bankledningens ansvar för att utveckla en intern 
kapitalbedömningsprocess är ett av de förfarande som tillsynsmyndigheternas 
övervakning ska identifiera. Ansvaret för försäkringen, att banken har ett 
tillräckligt kapital för att stödja risker bortom minimikraven, kommer fortsatt att 
ligga på bankledningen enligt regelverket. (p.721) Det förväntas av 
tillsynsmyndigheterna att utvärdera hur bra bankerna bedömer sitt kapitalbehov i 
förhållande till risken och att de ingriper när det är lämpligt (p.722).  
 
Fyra grundläggande principer har formulerats i den andra pelaren som berör både 
bankens och myndighetens uppgifter. Dessa grundläggande principer är: 
 

− En metod ska finnas så att banken kan bedöma det samlade kapitalbehovet 
i relation till riskexponeringen. De ska dessutom ha en strategi för att 
behålla den önskade kapitalnivån. (p.725) 

 
− Det är tillsynsmyndighetens uppgift att utvärdera bankens bedömning av 

kapitalbehovet och dess interna kapitalallokeringsprocess och att vidta 
nödvändig åtgärder vid behov. (p.745) 

 
− Banken förväntas av tillsynsmyndigheten ha en kapitaltäckningsgrad som 

ligger över den legala miniminivån. (p.756) 
 

                                                 
82 www.fi.se (Finansinpektionens ordlista) 
83  Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks (2005) s. 35-41 [www.bis.org]   
84 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005),s. 162-178 [www.bis.org]   
85 Finansinspektionen rapport 2005:8, Företagens interna kapitalutvärdering: att bedöma 
kapitalbehovet under Basel II 
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− För att förhindra att bankens kapitaltäckningsgrad sjunker under den legala 
miniminivån ska tillsynsmyndigheten ingripa på ett tidigt stadium. (p.758)  

 
Det är bankens ledning som har ansvaret för förståelsen av beskaffenheten och 
beslutet av nivån på risken som tas av banken och hur detta relaterar till 
tillräckliga kapitalnivåer. De ska även försäkra att formaliteten och subtiliteterna i 
risk management processen lämpliga i förhållande till banken riskexponering och 
verksamhetsplan.(p. 728).  
 
Den process i vilken bankerna bedömer sitt kapitalkrav, riskexponering, 
resulterande kapitalnivåer och kvaliteten på det hållna kapitalet ska regelbundet 
granskas av tillsynsmyndigheterna. De ska även utvärdera bankernas interna 
process med att bedöma kapitalkravet. (p.746) Tillsynsmyndigheten ska även 
bedöma om de har förtroende för bankens sätt att implementera sina 
riskkontrollsystem.86 Kapitalnivån i en individuell bank ska bestämmas efter 
bankens riskexponering och tillräcklighet av dess risk management process och 
interna kontroll. Beaktas bör även externa faktorer såsom affärscykler och den 
makroekonomiska miljön (p.752).  
 
Att banker har en högre kapitaltäckningsgrad än den som är satt i den första 
pelaren kommer förmodligen tillsynsmyndigheterna att kräva eller uppmuntra 
(p.757). Anser tillsynsmyndigheterna i konkreta fall att riskerna i en banks 
verksamhet är så stora att den vanliga miniminivån är för låg, kan de fastställa ett 
högre kapitalkrav för just den banken87.  
 
Det finns ett antal åtgärder som tillsynsmyndigheterna kan tillgripa om banken 
inte uppfyller kraven i de fyra principerna ovan, såsom att intensifiera 
övervakningen av banken, begränsa utdelning, kräva att bankerna förbereder och 
implementerar en återställningsplan för upprättande av tillräckligt kapital  och att 
kräva att banken omedelbart skaffar fram ytterliggare kapital (p.759).   
 
 
2.4.3 Informationsgivning88 
 
Tredje pelarens syfte är att komplettera minimikapitalkraven och 
tillsynsmyndigheternas övervakningsprocess. Kommittén vill uppmuntra 
genomlysning genom att utveckla ett antal upplysningskrav som tillåter 
marknadsdeltagare att erhålla viktig nyckelinformation om tillämpning av interna 
rutiner och metoder, kapitalbas, riskexponering och kapitalbehovet i 
institutionerna. Sådana avslöjande har stor betydelse i det nya regelverket då 
interna modeller  ger bankerna större handlingsfrihet i bedömningen av 
kapitalkraven.( p.809) Då tillsynsmyndigheterna har olika grader av makt för att 
uppnå upplysningskraven kan marknadsdisciplinen bidra till en säker och sund 
bankmiljö (p.811).  

                                                 
86 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet    
med nya kapitaltäckningsregler 
87 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler 
88 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, A Revised 
Framework (2005),s. 184-200 [www.bis.org]   
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Att kraven under den tredje pelaren inte strider mot krav under 
redovisningsstandarder är något som kommittén tagit hänsyn till. Den tredje 
pelaren har ett mycket snävare fokus, då syftet med den är att ge upplysningar om 
bankens kapitaltäckning och det är därför viktigt att detta inte strider mot de 
mycket bredare kraven i redovisningen.(p.813) Två gånger per år ska uppgifterna 
publiceras enligt pelare tre, men när det gäller mer kvalitativa uppgifter så räcker 
det med en årlig publicering. Internationellt aktiva banker och andra viktiga 
banker ska lämna upplysningar om primärkapitalet och den totala 
kapitaltäckningsgraden varje halvåret.(p.818) Om publiceringen av en viss typ av 
information bedöms av bankerna kunna skada banken eller dess kunder, finns det 
en möjlighet att avstå från publiceringen. Då ska istället en allmän redogörelse för 
bakgrunden och en förklaring till varför informationen inte kunde göras publik 
lämnas.89 
 
Pelare tre avser i princip endast publicering av samlad information på högsta nivå 
i en bankkoncern. Information ska lämnas som krävs för att förstå 
gruppens/koncernens uppbyggnad. En policy för informationsgivning, fastställd 
av styrelsen, ska alla banker ha. Den ska beskriva information som publiceras om 
bankernas ekonomiska ställning, utveckling och risktagande. Information ska 
även lämnas om organisationsstrukturen, riskhanteringssystemen, 
rapporteringsvägarna och om hur riskkontrollen är uppbyggd och organiserad.90  
 
Uppgifter om bankernas riskbärande kapital ska lämnas om exempelvis 
kapitalbasens storlek och sammansättning, hur skatter påverkar kapitalbasen, 
villkor för så kallade hybridinstrument som får ingå i primärkapitalet samt 
huruvida orealiserade vinster eller förluster påverkar kapitalbasen.91 Viktiga 
faktorer för marknadsdeltagare när de bedömer en institution är de risker som 
bankerna är exponerade för och de tekniker de använder för att identifiera, mäta, 
övervaka och kontrollera dessa risker (p.823). Bankerna måste för varje 
riskområde beskriva risk management målsättningen och handlingssättet inklusive 
strategier och processer, strukturen och organisationen av relevanta risk 
management funktioner samt omfattningen och karaktären av riskrapportering 
och/eller mätningssystem (p.824).  Om exempelvis kreditrisker ska uppgifter 
lämnas om bland annat beloppet för de totala riskvägda tillgångarna, 
riskexponeringen fördelad på länder, branscher och löptider, uppgifter som är 
specifika för den metod banken använder för att bestämma kapitalkravets storlek 
samt kreditförlusternas storlek92. 

                                                 
89 Finansinspektionen rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En lägesrapport om arbetet 
med nya kapitaltäckningsregler 
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2.5 Förändrade kapitaltäckningsregler 
Uppdaterade kapitaltäckningsregler av banker har av många setts som en 
nödvändighet för att följa den förändring ekonomins allmänna struktur och 
funktion har genomgått. Sedan den första Baselöverenskommelsen kom till stånd 
1988 har det skett en omfattande teoretisk och praktisk utveckling av riskmätning 
och riskhantering. Många banker har redan indirekt infört vissa delar av Basel II 
genom att förbättra sina system för hantering, mätning och minskning av olika 
risker. Basel II ska till skillnad från Basel I ha en närmare koppling mellan risk 
och kapitalkrav i varje enskilt fall. Olika regler ska tillämpas beroende på hur 
avancerade olika banker är i sin risk och kapitalhantering.93 I det nya regelverket 
har just dessa faktorer tagits i beaktande då det innehåller större valfrihet för 
bankerna och tillämpar mer sofistikerade modeller för mätning av risk.  
 
 
2.5.1 Komplikationer med det nya regelverket  
 
Det har skett en enorm tillväxt av finansiell riskmodellering för reglerande och 
intern risk management orsaker de senaste åren. Starkare uppfattning om 
väsentligheten av risk management, avreglering som tillåter mer risktagande och 
tekniska framsteg, är några av skälen till denna tillväxt. Enligt Basel II ska kredit-, 
marknads- och operativa risker baseras på modellering. Skälet till detta är kanske 
inte så konstigt då data är lättåtkomligt, det finns ett stort antal hög kvalitativa 
modeller, en snabb utveckling av datateknologi och en ökning av mänskligt 
kapital.94 Ett av de huvudsakliga inslagen i Basel II är att bankerna tillåts ett 
vidsträckt val av reglerande system för värderingen av både kredit- och operativa 
risker. De mest avancerade är beroende av bankernas interna riskmodeller. 
Delegeringen av denna riskbedömning är i princip fördelaktig, men den kan 
medföra ett avvikande beteende under perioder av kris om det inte kontrolleras av 
en uppskattning av riskens och likviditetens endogena egenskaper på en 
systematisk nivå.95  
 
Det behövs en användbar definition av risk för att det skall gå att hantera och 
reglera risk. Problemet är att det inte finns en enhetlig definition av finansiell risk. 
Danielsson (2002) identifierar tre centrala riskkoncept, dessa är volatilitet, VaR 
och sammanvägda riskmätningar. I typfall används volatilitet som definition av 
risk men denna bygger på föreställningen att avkastningar distribueras normalt. 
Men då de inte gör detta ger volatilitet en ofullständig bild. VaR är den valda 
grunden för regleringen av marknadsrisk enligt Baselkommittén. VaR ska 
dessutom vara metoden för att stödja rekommendationerna om kreditrisken och 
den operativa risken. Då VaR är oberoende av distribution, relativt enkelt att 
implementera och lätt att förklara för en icke-expert är den ett tilltalande mått på 
risk. Dock finns nackdelar som exempelvis att VaR är endast en punktskattning av 
distributionen av resultatet och att VaR är därmed är lätt att manipulera. Det är 
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hur mycket en bank förlorar under en kris som är viktigt, inte det minsta kapital en 
bank kan förlora under en dålig dag.96 
 
Riskprognostiseringarna bygger på statistiska modeller och historiska 
marknadspriser. Det görs ett antal antaganden om de statistiska egenskapernas 
data i modellerna. En perfekt modell är omöjlig att skapa då modellerna baseras 
på objektiva observationer och subjektiva omdömen. Användarens skicklighet 
avgör kvaliteten på modellen. Två olika användare som har identiska synpunkter 
och åsikter om vad som utgör en risk men olika preferenser kräver olika 
riskprognostiseringar. För tillförlitlighet fordras att riskmodellen tillhandahåller 
riktiga riskprognostiseringar över olika tillgångar, tidsperioder och risknivåer 
inom samma tillgångsklass. Efter en undersökning av prognostiserade egenskaper 
hos marknadsriskmodeller, fann Danielsson (2002) allvarliga problem hos alla 
undersökta modeller då de hade brist på robusthet och hög volatilitetsrisk. Detta 
kan medföra att tillförlitligheten av utfallen av vissa modeller kan vara ungefär 
lika säkra som om ett roulett hjul användes.97 
 
En annan av svagheterna med de existerande modellerna är att de behandlar risken 
som en stabil exogen process98. I de flesta riskmodeller finns ett uttalat antagande 
om att marknadsdata följer en stokastisk process som bara beror på förgångna 
observationer av sig själv och andra marknadsvariabler. Hypotesen som detta 
grundar sig på är att där är så många marknadsdeltagare och att de är så olika, att 
sammantaget är deras handlingar i själva verket slumpartade och kan inte påverka 
marknaden.99 Dock är detta inte alltid fallet då marknadsvolatiliteten till stor del 
beror på utgången av samspelet mellan marknadsdeltagarna. Av den orsaken är 
risken endogen och kan då ha ansenlig betydelse under kriser.100  
 
Vad något borde vara värt är något som nationalekonomi, finansiering och 
redovisning ofta är intresserade av. Om det är en finansiell tillgång, så är dess 
värde beroende på dels dess avkastning och dels på dess risk. Att mäta risk är 
viktigt på grund av att det annars inte går att mäta värdet. Värdering är väsentligt 
för finansiering och redovisning för att upptäcka effekten av en händelse. Således 
om något är värt mer eller mindre på grund av den inträffade händelsen. Risk mäts 
genom historiska sannolikheter i nationalekonomi, finansiering och redovisning. 
Om ett företag kommer att gå i konkurs eller inte mäts som den relativa 
frekvensen som ett företag under samma omständigheter hade gått i konkurs i det 
förflutna. Det är dock inte helt enkelt och okomplicerat att göra en 
sannolikhetsmätning av risk. Som en siffra mellan 0 och 1 kan alla sannolikheter 
uttryckas samt som en kurva av sannolikhetsfördelningar kring området av 1. I 
huvudsak är dock alla dessa siffror meningslösa utan en underliggande teori om 
sannolikheter, vilken gör generella antaganden om var sannolikheten eller 
fördelningen av sannolikheterna kommer ifrån och vad den kan och inte kan 
representera. Sannolikheten och fördelningen av sannolikheterna fungerar på 

                                                 
96 Danielsson, Jon, The emperor has no clothes: Limits to risk modelling  (2002) 
97 Danielsson, Jon, The emperor has no clothes: Limits to risk modelling  (2002) 
98 Financial Market Group and Economic & Social Research Council, An academic response to 
Basel II  (2001)  
99 Danielsson, Jon, The emperor has no clothes: Limits to risk modelling  (2002) 
100 Financial Market Group and Economic & Social Research Council, An academic response to 
Basel II  (2001)  



 30

samma sätt matematiskt oberoende av sannolikhetsteorin men de betyder inte 
samma sak. Någon standard av sannolikhetsteorier finns inte idag men ett flertal 
alternativ har föreslagits.101 Styrkan med matematik och statistik är också dess 
största svaghet något som ofta negligeras. Matematik och statistik är så kraftfulla 
beräkningsverktyg för att de möjliggör abstraktion, de kan ta bort sammanhanget 
från exempelvis kulturella, världsliga och historiska förhållanden. Det gör det 
möjligt för forskaren att fokusera på en liten åtskild del från en knepig fråga tagen 
från ett större sammanhang. Klassisk statistisk teori säger oss att med ett 
tillräckligt stort urval och tillräckligt oberoende kommer alla former av egenheter 
rensas ut och allt som betyder något är varianserna. Men vad händer när detta 
resonemang eller andra egenskaper inte infrias? Detta förutsätter Ceteris paribus 
och idag finns de väldigt få studier av kapitalmarknaderna där man inte använder 
sig av likartade datoriserade databanker eftersom vi begränsar oss att studera 
dessa. En stor fara med dominansen att använda empiriska och 
beräkningstekniska traditionen är att forskningen inom redovisningen blir ett spel 
för att passa in samhället i de kvantitativa och kvalitativa verktyg som finns 
tillgängliga. På detta vis inriktas studier inom de områden där man kan uppvisa 
beräkningar på ett standardiserat kvantitativt sätt.102 
 
Den enda väsentliga teorin som idag används är relativ sannolikhetfrekvens. 
Denna har dock ett antal svåra problem som ifrågasätter dess användning som 
mätinstrument till risk. Referensklassproblemet är det första.  Vilka historiska 
förhållanden, om några, som är tillräckligt lika nuvarande förhållande för att 
kunna använda relativa frekvenser av en händelse under dem dåvarande 
förhållandena som en lämplig mätning av den rationella sannolikheten att en 
händelse uppkommer under dem nuvarande förhållande är inte enkelt att 
bestämma. ”Law of large numbers” problemet är det andra problemet med relativ 
sannolikhetsfrekvensteorin. Det förväntade värdet av en fördelning är värdet som 
kommer att bli realiserat i genomsnitt i det långa loppet. Ekonomerna tror att om 
investerare blir erbjudna två investeringar, en som historiskt sätt gett en 
avkastning på i genomsnitt 20 % per år med en standardavvikelse på 15 % och en 
som gett en avkastning på i genomsnitt 10 % per år med en standardavvikelse på 2 
%, så kommer valet mellan dem två beror på investerarens riskaversion. Termen 
genomsnitt är enligt ”Law of large numbers” lika med mängden som 
investeringen i genomsnitt kommer att tjäna över ett antal år. Villigheten att 
bortse från kortsiktiga variationer i avkastningen kan avlägsna risken av intäkter 
skild från förväntningar. Det tredje problemet är uppskattningsproblemet. 
Spridningen av en verklig relativ frekvensfördelning av historiska händelser 
används för att uppskatta spridningen av hypotetiska relativa frekvensfördelningar 
av framtida händelser. Därav är själva mätningen av risken i sig riskabel. Att 
dessa problem existerar går det inte att utläsa i den nuvarande litteraturen i 
nationalekonomi, finansiering eller redovisning.103  
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2.5.1.1  Reaktioner under kris  
 
I de flesta statistiska modeller är det fundamentala antagandet att de 
grundläggande statistiska egenskaperna av finansiell data förblir densamma under 
kriser. Detta är så klart fel, människor agerar individuellt under normala perioder, 
några köper och några säljer. Människors agerande under kriser är i motsats 
ganska likartade, genom flockbeteende söker sig de flesta till säkrare tillgångar.104 
Som en modell av det sammanlagda agerandet av deltagarna på marknaden kan en 
riskmodell beskrivas. Om många av dessa marknadsdeltagare under en kris måste 
utföra samma handelsstrategier kommer fördelningen av risken av förändras av 
dem105. Risken ses, som ovan nämnts, ofta av marknaden som en exogen variabel, 
vilket är felaktigt då volatiliteten på marknaden till stor del bestäms av beteendet 
av de individuella deltagarna på marknaden106. Ingen individuell handelsstrategi 
kan dock leda till en likviditets kris, då varje finansiell institution har sin egen 
strategi. Varje institutions beteende kan emellertid inverka på marknaden vilket 
indikerar på att fördelningen av resultatet är endogen för bankernas 
beslutfattandeprocess. Under kriser är därför risken fördelad annorlunda än under 
andra perioder. Genom att ligga till grund för stora prisfluktuationer och brist på 
likviditet, är inte bara riskmodellering ineffektivt till att sänka den systematiska 
risken, det kan också göra krisen värre. 
 
De statistiska egenskaperna av finansiell risk är således endogena, vilket tyder på 
att traditionella riskmodeller inte kommer att fungerar som det är tänkt att de 
ska.107 Det är relativt ofarligt att misslyckas med att inse detta under lugna 
perioder, men under kriser har det enorm betydelse då aktörerna på marknaden 
kommer att bete sig allt mer homogent och då förstärker effekterna av krisen108. 
På grund av att de statistiska egenskaperna av data är annorlunda under kriser än 
under stabila perioder kan statistiska finansiella modeller bryta ihop under en kris. 
Så mycket vägledning kan kanske således inte en modell som är skapad under en 
stabil period vara under en kris.109 Dessutom kommer processen som driver den 
underliggande data vid ansatsen till en kris ha genomgått ett strukturbrott, den 
styrs inte längre av heterogenitet utan homogenitet. VaR modellernas 
grundläggande antagande om stationäriteten i den underliggande stokastiska 
processen uppfylls inte då. Resultatet av detta blir att data från perioder direkt 
efter inträdet av krisen blir värdelöst för ändamålet att beräkna en risk. Så trots att 
bankregleringen är till för just kriser, så erkänner inte befintliga modeller eller den 
nya regleringen detta problem.110 
 
För de flesta banker är det logiskt att minska sin utsatthet vid hot om kris, 
oberoende av några reglerade krav. Om banker har liknande incitament och 
använder liknande riskmodeller kan detta leda till en snöbollseffekt under kriser. 
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Hindras bankerna ifrån att söka efter individuella optimala strategier genom 
reglering, kan detta göra att bankerna beter sig allt mer likartat, vilket kan leda till 
en eskalering av krisen. Identiska externa reglerande riskrestriktioner kan 
dessutom leda till en förstärkning av kriser genom att de reducerar likviditeten.111 
Tidigare forskning visar bland annat att kapitaltäckningsregler reducerar 
risktagandet för värdemaximerande banker112. En del forskare anser även att 
kapitaltäckningsregler kan mer effektivt allokera kontrollen mellan olika grupper 
av intressenter och därav indirekt inverka på bankledningens incitament.113 
 
Icke reglerade banker har en tendens till att ta överdrivna risker på grund av 
bristen på ansvar. En förstärkning av regelverken kan få två effekter. Först, så kan 
den förväntade vinsten sjunka i och med hårdare regler och om vinsterna är lägre 
har bankerna mindre att förlora vid en eventuell konkurs. Ökad risk blir därför 
mindre kostsam för en bank med hårdare reglering. För det andra så kan 
förändringar av regleringen påverka den marginella avkastningen av risken. 
Kapitalet som kan investeras i riskfyllda men vinstgivande tillgångar, begränsas 
vid bindande kapitalstäckningsregler till värdet av det egna kapitalet. Det finns av 
den orsaken mer incitament för en bank, med bindande kapitaltäckningsregler, att 
öka eget kapital i framtiden. Finner en bank dock att kostnaden att öka eget 
kapital på kapitalmarknaden är för hög eller att banken inte kan göra det, är det 
enda sättet att öka eget kapital i framtiden att öka risken idag.114 
 
2.5.1.2  Value-at-risk 
 
Överlåtandet av uträkningen av kapitalkostnaden till bankernas interna 
riskprognosmodeller ses av FMG (2001) som ett av de huvudsakliga bekymren 
med Basel II. Detta beror till stor del på att dessa interna riskprognoser modeller 
förlitar sig i stor utsträckning på value-at risk (VaR) och relaterande metoder, 
vilka av FMG (2001) anses vara otillräckliga.115 Value-at-risk är en statistisk 
metod att mäta den finansiella risken i en portfölj116. Det är med ett 99 % 
konfidensintervall value-at-risk (VaR) måttet som dagens marknadsriskreglering 
är baserad på. Vid reglering av VaR mått finns det åtminstone fyra olika problem. 
Det indikerar inte potentiella förluster, det är inte en sammanhängande mått av 
risk, dess tillförlitlighet på en enda kvantil av vinst och förlust spridningen kan 
tyda på att den är lätt att manipulera samt att den endast bryr sig om en förlust 
som uppstår 2,5 gånger om året, vilket antyder att en överträdelse av VaR har 
väldigt lite betydelse för sannolikheten av konkurs, finansiella krascher eller 
systematiska misslyckanden.117 
 
Ett ytterliggare problem med VaR är att det ger missvisande riskmått när 
avkastningar inte normalfördelade, vilket är fallet med kredit, marknads och 
operativa risker. VaR mäter dessutom endast en särskild punkt på fördelningen 
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och inte fördelningen eller omfattningen av risken i svansen. Riskprognoserna 
som de befintliga VaR modellerna frambringar är inexakta och fluktuerande.118  I 
riskprognostisering kan fluktuationer få allvarliga konsekvenser för 
användbarheten av en modell. Bedöms en riskprognostisering att vara alldeles för 
instabil, kan detta hindra användningen av riskprognostisering i bankerna.119 
Dessa brister går att lösa, men det tas inte någon hänsyn till dem i Basel II120. De 
icke normalfördelade riskerna måste enligt den nya regleringen beräkna VaR för 
en 10-dagars innehavs period. De flesta användarna kommer därutav att följa den 
befintliga rekommendationen i Basel regleringen och använda den så kallade 
”square-root-of-time” metoden. Enligt denna metod blir en endags VaR 
multiplicerad med kvadratroten av 10 för att få en tiodagars VaR. Det är dock 
endast under extremt stabila förhållande som denna metod är befogad.121 
 
Väsentligt är även vad regleringen kommer att få för inverkan på riskens och 
likviditetens endogenitet. Den grad som relativt riskneutrala finansiella 
institutioner tar på sig risk kommer att minska om regleringen baserat på VaR 
införs. Graden av riskaversion kommer alltså att bli påverkad av regleringen. 
Resultatet blir då att när priserna faller och riskovilliga banker måste sälja sina 
riskfyllda tillgångar, kommer likviditeten på marknaden att sjunka relativt till hur 
fallet hade varit om det inte funnits någon reglering. Detta inträffar på grund av 
reduktionen av bankernas förmåga att erbjuda likviditet till andra aktörer med 
lägre riskaversion. Det ska dock noteras att dessa argument är emot användandet 
av VaR eller liknande metoder för mättning av risk för reglerande ändamål och 
inte mot reglering överhuvudtaget.122 
 
Med den trovärdighet siffror framhävs kan det vara ett socialt och moraliskt 
dilemma. Siffror kan användas för att skapa nya saker och transformera meningen 
av gamla saker. Mått av olika slag kan vara en viktig källa till ifrågasättande och 
förtrytelser speciellt under transaktioner mellan ojämlika parter. Det kan även 
vara ett uttryck för att staten ibland samarbetar med stora branscher eller 
kommersiella intressen eller kanske t.o.m. agerar på egen hand. Standardiserade 
mått och enhetliga klassificeringar har varit lika användbara för centraliserade 
regeringsaktiviteter som för stora kommersiella intressen. Precisa och likformiga 
mått underlättade ekonomins förflyttning från en ordning baserad på privilegier 
till den juridiska sfären. De standardiserade måtten kan även förstärka den 
administrativa kontrollen över beskattning och ekonomisk utveckling.  Mätningar 
i allmänhetens intresse kan inte göras lika enkelt som man mäter upp en meter 
med en mätsticka. Utan hela mätningen behöver ses i ett större ”measurement 
system”. Detta system förutsätter att adekvata mätmetoder utvecklas genom att 
människor disciplineras, att mätinstrument och processer standardiseras. Tills 
detta gjorts kommer mätningar inte ses som trovärdiga. Så länge som 
inkonsekvensen kvarstår i data så kan dessa inte kvantifieras hur många siffror 
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som än samlas in. Att vidare endast specificera data räcker inte utan 
specifikationerna måste tas i bruk på miljoner olika ställen genom att kalibrera 
mängder av människor och mätsystem efter den nya standarden. Det största 
praktiska problemet är att det går att försäkra sig om att alla mäter och rapporterar 
sina upptäckter likadant. Det kan av dessa skäl finnas starka incitament för att 
föredra mått som är standardiserade och specificerade framför de som uppnår hög 
grad noggrannhet. För det flesta syften är det meningslöst med noggrannhet om 
samma förfaringssätt av mätningen inte kan upprepas på andra ställen. Det 
tenderar främst att vara angeläget då vetenskapliga resultat används i samhället 
utanför det vetenskapliga samfundet.123   
 
2.5.1.3  Övriga frågor 
 
Basen för såväl reglerandet av marknadsrisken som den interna riskkontrollen är 
empiriska riskmodeller. Givet den nuvarande teknologin är riskmodellering för 
opålitligt. Det är dessutom svårt att definiera vad som utgör en risk och problemen 
kring moral hazard är för komplicerade för att risk modellering ska vara en 
effektiv del av regelverken. Riskmodeller har en viktig funktion i företag om de 
implementeras rätt, men dess användbarhet för reglerande ändamål är med den 
nuvarande teknologin tveksam.124 
 
Ytterliggare en oroande aspekt av den nya regleringen är att det gör det möjligt för 
banker att gradvis använda sina interna system. Detta är ett problem då det finns 
en avsevärd obalans i resurser mellan bankerna och tillsynsmyndigheterna. I de 
nya kapitalstäckningsreglerna spelar andra pelaren en väsentlig roll. 
Tillsynsmyndigheterna måste enligt den fastställa kvaliteten på den individuella 
bankens riskmodeller. Detta medger dem att vara mer flexibla med hänsyn till 
varje banks särskilda omständigheter när de bestämmer kapitalkostnaden och det 
uppmuntrar ett närmare samarbete mellan tillsynsmyndigheterna och banken. 
Denna högre grad av flexibilitet riskerar att motarbeta ett av dem huvudsakliga 
målen med det nya regelverket, nämligen det att skapa jämställd 
konkurrenssituation. Genom att tillåta en lägre kapitaltäckningsgrad för bankerna 
kan tillsynsmyndigheterna ge dem en bättre konkurrensförmåga. Ett behov finns 
därav efter en mekanism som kan försäkra att andra pelaren blir implementerat på 
ett enhetligt sätt i alla länder.125 

2.6 Sammanfattning 
Baselkommittén introducerade 1988 Basel I regelverket för att stärka den 
finansiella stabiliteten genom att reglera kravet av kapital inom banker. I takt med 
ökad internationalisering och allt större och rörligare marknader påbörjades 1996 
en förskjutning mot marknaden genom Market risk amendment som är ett tillägg 
för att inkorporera även marknadsrisker i regelverket rörande bankernas 
risksammansättning. Ökad internationalisering har inneburit att den ekonomiska 
sektorns struktur har genomgått stora förändringar. Både de stora internationella 
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bankerna och Baselkommittén verkar i ett klimat med starkare aktörer och under 
en politisk process som gradvis förändrar agendan för kapitalregleringen i 
Baselregelverket. Då reglering i huvudsak sker genom politiska processer har 
politik fått allt större inflytande över utformandet av det nya regelverket Basel II. 
För att lyckas genomdriva ett nytt regelverk av Basel II:s omfattning måste det 
befästas i många läger för att vinna acceptans och därigenom få den önskade 
genomslagskraften. Basel II lägger fortfarande vikt vid finansiell stabilitet då det 
utvecklas partsammansatt med medlemsländernas centralbanker. Men i 
utformandet av att nytt regelverk har även politiskt påverkats av inflytandet av 
enskilda stater och sammansatta intressen såsom EU och IOSCO. Intressen andra 
än finansiell stabilitet som nämnts i den offentliga debatten är öka effektiviteten i 
det ekonomiska systemet genom att öka riskkänsligheten i Basel II. Motiven 
bakom Basel II kan sägas ha förändrats för att följa den allmänna utvecklingen på 
den integrerade finansmarknaden i världen.  
 
Sedan 1986 när Basel I introducerades har det skett en omfattande tekniskt och 
teoretisk som påverkat möjligheten att mäta risker. Basel II utnyttjar detta genom 
att ha en närmare koppling mellan risk och kapitalkrav varje enskilt fall. Det 
centrala riskbegrepp som används i Basel II är VaR och detta är ett förhållandevis 
enkelt riskmått. Detta mått har förmodligen valts för att det är lätt att förklara för 
icke experter och därigenom kan nå stort genomslag i de flesta läger. VaR har 
nackdelen att genom att det endast utgör en punkskattning av distributionen av 
resultatet som inte anses vara fullt tillförlitlig i sammanhanget. Kritiker menar att 
det som är intressant hur mycket en bank förlorar under en kris som är viktigt inte 
det minsta kapital verksamheten förlorar under en dålig dag. De statistiska 
modellerna ses alltså som väl förankrade sen tidigare genom sin enkelhet men de 
anses sakna robusthet. Modellernas tillförlighet bygger även till viss del på hur 
skicklig användaren är och resultatet kan påverkas av den enskildes preferenser. 
 
Porter (1996) visar att mått av olika slag kan ha betydelse i transaktionsperioder 
då stater samarbetar med stora kommersiella intressen eller agerar på egen hand. 
Standardiserade och enhetliga mått anses vara ett kraftfullt verktyg för att 
aktiviteter för såväl stat som stora kommersiella intressen. För att stödja ett 
regimskifte måste ett mått vara spritt i en stor sfär och detta kan vara viktigt under 
transaktionsprocessen mellan Basel I och Basel II. Det största praktiska problemet 
är att försäkra sig om att alla mäter och rapporterar kapitalkraven i Basel II 
likadant. Det finns av dessa skäl enligt Porter (1996) ett incitament för att använda 
enkla och standardiserade mått framför de som uppnår hög grad av tillförlitlighet. 
Chua menar att matematik och statistik är kraftfulla beräkningsverktyg genom att 
de möjliggör abstraktion och på så vis kan ta bort en del av sammanhanget.  
 
En av svagheterna med de statistiska modellerna att mäta risk är att de förenklar 
och behandlar riskerna som en stabil endogen process. Det är att modeller som 
VaR grundar sig på att marknadsdeltagarna genom sitt antal agerar annorlunda. 
Detta är problematiskt då aktörer under en finansiell kris tenderar att snarare 
uppvisa ett flockbeteende genom sina beslut. Denna disharmoni mellan de 
faktiska riskerna och riskmodelleringen kan leda till förstärkandet av ekonomiska 
kriser. Detta beroende på hur bankerna använder de interna modellerna och den 
information som finns tillgänglig för det interna beslutsfattandet.  
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3 

- METOD - 

 
Tredje kapitlet inleds med en beskrivning av hur uppsatsens grundläggande 
forskningsansats utformats för att passa forskningsfråga och tillhörande syfte.  
Efter det följer en redogörelse för vilka metoder som använts för att säkerställa en 
systematisk datainsamling. Vidare beskrivs tillvägagångssättet vid insamlandet av 
primärdata och sekundärdata. Mot slutet framförs synpunkter på faktorer som 
kan ha påverkat undersökningens kvalitet i förhållande till forskningsfrågan och 
kritiskt granskande av källmaterialet. Sist följer en sammanfattning som beskriver 
huvudpunkterna av de metoderna som använts. 
 

3.1 Forskningsansats 
För att kunna ta reda på vilka konsekvenser bankernas ökade inflytande över 
kapitalkraven kan få behövs en öppen ansats av mer kännande karaktär. Den 
kvalitativa ansatsen är fördelaktig då uppsatsens syfte är att undersöka hur 
bankernas interna styrning påverkas av Basel II och hur detta i sin tur kan få 
påverkan i ett större sammanhang.  Valet av kvalitativ forskningsansats kan till 
stor del motiveras av forskningsproblemets vida natur. Kvalitativ metod kan 
användas för att för att undersöka faktiska områden där lite är känt sen tidigare 
eller om studien syftar till en inledande förståelse. Utöver detta kan kvalitativ 
metod användas för att erhålla invecklade detaljer om fenomen som 
tankeprocesser och föreställningar som är svåra att identifiera genom någon annan 
metod.126 Intern styrning, reglering, tillsyn av bankerna och kommunikation 
mellan inblandade parter kan ses som en komplex process som är svår att 
kvantifiera.  
 
Grounded theory innebär att ett forskningsområde undersöks förutsättningslöst 
och att teorierna utvecklas under arbetets gång. Teorierna som utvecklas från den 
insamlade data har större förutsättningar att efterlikna verkligheten. Eftersom 
grounded theory härleds och utvinns ur data leder det troligtvis till insikt, ökad 
förståelse och meningsfulla riktlinjer för handlande.127 Eftersom uppsatsen syfte 
är att på ett mer övergripande plan utforska kapitaltäckningsgradens betydelse för 

                                                 
126 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics of qualitive research, techniques and procedures for 
developing grounded theory s. 11 
127 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics of qualitive research, techniques and procedures för 
developing grounded theory s. 12 
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bankerna och dess intressenter är det viktigt att efterlikna verkligheten så bra som 
möjligt snarare än att testa något påstående. Grounded theory ger ett gott stöd för 
detta genom att den förespråkar induktiv generering av teorier ur empiriska data. 
Med induktivt menas i detta sammanhang att uppsatsen genom ingående studier 
av det empiriska successivt utvecklar teorier som är väl grundade i data.128 Trots 
att grounded theory utgår från att utveckla grundläggande föreställningar ur data 
är det också en viktig del att kreativiteten hos forskarna släpps lös för att tillåta 
nya idéer och teorier att löpande påverka arbetets gång.129 Möjligheten till 
kreativitet har behållits genom att uppsatsarbetet har tillåtits ta nya riktningar 
genom att inte ha ambitionen att täcka alla möjliga vinklar, utan snarare följa upp 
vissa intressanta vinklar och utelämna andra. Detta kan sägas vara en explorativ 
undersökning som är förknippad med den induktiva ansatsen som kort kan 
beskrivas som upptäcktens väg.130   

3.1.1 Fenomenologi  

Utgångspunkten för fenomenologin är hur saker uppfattas, dvs. perceptionen och 
hur den intuitiva varseblivningen interagerar med ett fenomen. Med hjälp av 
abstraktion kan en passage identifieras som kan belysa det som ligger bakom det 
upplevda.131 För att undersöka hur olika aktörer inom banker ser på styrningen av 
kapitalbehovet genom den interna styrningen behövs ett kritiskt öga till att olika 
uppfattningar inte behöver betyda att någon missförstått sammanhanget. Ett 
fenomenologiskt synsätt innebär att gestaltningen av begrepp och dess innebörd 
ges utrymme samtidigt som den sammansatta gestaltningen hålls aktuell och 
fixerar dess innebörd.132 Litteraturgenomgången med teknikaliteterna kring Basel 
II, dess motiveringar och kritik kan sägas utgöra gestaltningen av begreppen och 
deras innebörd. Avsnittet om den offentliga debatten kan mer ses som det 
kollektiva medvetandet som också utgör en viktig faktor för i vilket sammanhang 
de nya kapitaltäckningsreglerna uppkommit och implementerats. Dessa 
tillsammans utgör en grund för fenomenet kapitaltäckningsgrad i några av dess 
former och nyanser. Eftersom användandet av grounded theory utgör en 
samverkan mellan empiri gentemot teori och att empirin på så vis påverkar 
riktningen i uppsatsen behövs en genomtänkt syn på det empiriska materialet. 
 
Eftersom forskningsansatsen är tätt knuten till det empiriska materialet är det 
viktigt att respondenternas svar är begripliga även i en vidare mening. 
Interaktionen med bankrepresentanterna och tolkningen av data är viktig för att få 
en så nyanserad process som uppmuntrar kreativt informationsinhämtande. För att 
uppnå detta bör en positiv människosyn vara utgångspunkten, dvs. att det anses att 
de svar som respondenterna ger uttryck vid tolkningen bedöms vara riktiga utifrån 
deras perspektiv. Alla uttryck som kan tillskrivas inneboende rationalitet anses 
vara rimliga.133 Detta sett i förhållande till fenomenologin innebär att om 
bankerna ger uttryck för något som inte anses vara riktigt ur det stora perspektivet 
                                                 
128 Danermark et al, Att förklara samhället (1997) s. 196 
129 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics of qualitive research, techniques and procedures for 
developing grounded theory s. 12-14 
130 Andersen, Ib, Den uppenbara verkligheten (1998) 
131 Danermark et al, Att förklara samhället (1997) 
132 Egeidius, Henry, Positivism-fenomenologi- hermeneutic (1986) 
133 Townley et al, Performance measures and the Rationalization of Organizations (2003)  
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ses detta uttryck fortfarande som en sanning utifrån bankernas sätt att beskriva sin 
verklighet.  Detta synsätt kan tas i bruk av tre anledningar nämligen etiska, 
metodologiska och politiska. Sökandet efter anledningar till övertygelser och 
agerande kan ses i ljuset av att de skulle vara konsekvenser av ansvarskänsla och 
moraliskt självbestämmande.134 Ur det etiska perspektivet ska bankernas skäl eller 
förklaringar inte avfärdas utan de ska betraktas som uppriktiga för att inte kränka 
integriteten i deras uttalande genom snäva tolkningar. Att ge bankernas 
beskrivning av verkligheten utrymme kring Basel II innebär inte nödvändigtvis att 
deras bild är sann. Det innebär dock metodologiskt att genom att ta 
respondenternas uttalanden på allvar kan bidra till att förstå anledningarna till 
varför dessa verkar rationella men även varför respondenten ville förmedla sin syn 
på fenomenet. Att försöka finna mening i något är en process i samspelet mellan 
subjekt och objekt, i processen uppstår objektens mening (Basel II) med hjälp av 
subjektens (bankerna) begreppsbildande förmåga135. Det kollektiva medvetandet 
är kanske den mest nyanserade bilden av verkligheten. Ett medvetande som inte 
existerar för sig själv inneslutet i ett subjekt utan snarare utgörs av en relation till 
omvärlden. Medvetandet tar form genom att det konstitueras genom att meningar 
möter företeelser i vår livsvärld.136 Basel II, dess regler och motiveringar till 
detsamma har utvecklats i en komplicerad politiskt miljö där konstitutionen kan 
likställas med det omfattande arbetet att sprida acceptansen för regelverket. Detta 
kan vara värdefullt att ha i åtanke då det gäller att kritiskt granska Basel II stora 
genomslag och med den entusiasm som regelverket tagits emot i vissa läger. Det 
kan därför ur det politiska perspektivet vara motiverat att ge respondenterna en 
röst i den sociala och organisatoriska process som pågår. Det är på den operativa 
nivån i bankerna det avgörs om Basel II ska tas emot som det är tänkt eller om det 
möter motstånd. Ur detta perspektiv kan det vara intressant att försöka finna 
nyanser mellan de olika nivåerna i organisationen och presentera dem var för sig. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Kvalitativ analys bygger på den icke-matematiska processen för att tolka data. Det 
görs för att syftet är att upptäcka föreställningar och förhållanden i den insamlade 
data för att kunna organisera dessa i ett systematisk förklarande teoretiskt 
perspektiv. Insamlandet av data kan göras genom intervjuer och observationer 
men kan också inkludera dokument eller data som har blivit kvantifierade för 
andra syften såsom statistik.137 Att bilda sig en uppfattning om ett fenomen eller 
olika aspekter av samma fenomen kan sägas vara syftet med en kvalitativ 
undersökning. Kvalitativ data kallas ofta för mjukdata då det är data som berättar 
något om de icke mätbara egenskaperna hos undersökningsenheterna.138 En del 
menar att det primära kunskapssyftet vid kvalitativa metoder är ”förstående” och 
inte ”förklarande”. Andersen (1998) anser däremot att det är undersökningar kan 
utarbetas som kombinerar de två dimensionerna. Kvantitativ data kan exempelvis 
användas som komplement till andra typer av data i en undersökning med 
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förstående syfte.139 Genom att först genomföra två förberedande undersökningar 
av olika karaktär har en förförståelse för problematiken kring kapitalkrav och 
kreditrisker byggts upp. Litteraturgenomgången och avsnittet om den offentliga 
debatten har givit förutsättningar att göra insamlandet av empirin av en mer öppen 
karaktär.  
 
Primärdata kallas den data som forskaren själv samlat in, medan sekundärdata har 
samlats in av andra personer. Vi har först och främst använt oss av primärdata i 
form av intervjuer med kreditchefer, affärsområdesansvariga och operativa chefer 
på de fyra svenska storbankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea 
och SEB. Vi har även gjort en intervju med en sakkunnig på den Svenska 
Bankföreningen. Det talas även om stimulidata och icke-stimulidata och detta 
hänför sig till om undersökaren i samband med datainsamlingen kan ha utsatt den 
undersökningsenhet vi samlat upplysningar om för en avsiktlig stimuluspåverkan. 
Om undersökaren gjort detta kallas det för stimulidata, annars icke-stimulidata. I 
en intervju kan frågorna uppfattas som stimuli som får respondenten att svara. 
Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer anses enligt detta synsätt vara 
stimulidata.140 Sekundärdata har huvudsakligen samlats in genom Lunds 
universitetskataloger LOVISA och ELIN samt de olika institutioner som är med 
och påverkar debatten kring Basel II. Den främsta av dessa institutioner är BIS, 
som utgjort den främsta källan för insamlandet av data för den offentliga debatten. 
Andra exempel på institutioner är Finansinspektionen och Riksbanken.  

3.2.1 Intervjuer 

Eftersom uppsatsens empiriinsamling nästan uteslutande består av intervjuer har 
det ansetts att det är viktigt att reflektera över de olika ansatser och val som står 
till buds och vad dessa kan få för konsekvenser. Intervjuerna syftar till att 
undersöka bankernas syn på kapitalkrav och kreditrisker. Graden av 
standardisering är ett vanligt sätt att skilja mellan olika intervjuer. Är såväl 
frågeformuleringen som ordningsföljden mellan frågorna på förhand bestämd 
anses intervjun ha hög standardisering. Går det däremot att mer fritt välja 
frågeformulering och ordningsföljd är intervjun mer ostandardiserad.141 I vilken 
mån respondenterna har utsatts för samma frågesituation är även det en fråga om 
standardiseringsgrad.142 Alla intervjuer kan dock inte helt kategoriseras som 
standardiserade eller ostandardiserade. Dessa intervjuer kallas 
semistandardiserade och då är frågorna på förhand bestämda, men svaren följs 
upp med uppföljningsfrågor. Intervjuaren kan även ställa frågor som riktar sig 
endast till vissa personer.143 Utgångspunkten för intervjuerna i denna uppsats har 
varit den semistandardiserade intervjun. 
 
Det finns många exempel på kvalitativa intervjuer. Är avsikten att inhämta 
beskrivningar av de intervjuades livsvärld, så är den öppna intervjun ett bra 
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verktyg. Viss teoretisk och empirisk kunskap finns det dock vanligtvis hos 
intervjuarna om de fenomen dem studerar, men de kan trots det vara öppna för 
nya synvinklar och information som den intervjuade kan erbjuda. Då är det istället 
den delvis strukturerade intervjun som är mest relevant.144 På grund av att vi 
grundat frågorna på den teori och empiri som vi inhämtade och behandlade i 
uppsatsen innan intervjuerna gjordes är den delvis strukturerade intervjun mest 
lämplig. Denna teoretiska och empiriska kunskap gjorde att vi hade en viss 
kunskap om fenomenet vi studerade, men vi ville vara öppna för nya synvinklar 
och information från de personer som är utövare i praktiken, alltså medarbetarna i 
bankerna. Ytterliggare ett skäl till valet av den delvis strukturerade intervjun var 
att den är en kombination av de olika intervjuteknikerna, vilket medför att vi både 
kunde ställa frågor som var bestämda i förväg, men vi behövde inte följa någon 
strikt ordningsföljd och vi kunde utifrån varje intervju ställa mer individuella 
följdfrågor. Med den delvis strukturerade intervjun används med fördel en 
utarbetad fråge- eller intervjuguide. Frågorna eller ämnena behöver dock inte tas 
upp i den ordningsföljd som guiden följer.145 Inför intervjuerna åstadkom vi en 
form av frågeguide (Bilaga A, B och C) vilken kunde vägleda oss under 
intervjuerna. Denna frågeguide använde vi för att försäkra oss om att vi fick den 
information vi sökte och att intervjuerna inte var alltför avvikande till sitt innehåll. 
Frågorna som diskuteras under intervjuerna har främst rört vissa huvudteman 
nämligen kapitalkrav, kreditrisker och intern styrning. Anledning till fokus på 
endast kreditrisker är att det finns kunskap om dessa i den operativa verksamheten 
samt att de utgör bankens huvudsakliga risk och därmed kan få mest betydande 
konsekvenser för banken och dess intressenter. Visserligen hade det varit 
intressant att studera marknadsrisker och operativa risker också men detta sågs 
inte som möjligt då tiden för intervjuer var begränsad. Skulle alla tre typer av 
risker diskuteras med respondenterna anser vi att detta skulle kunna påverka 
kvaliteten hos det empiriska materialet på grund av förvirring kring vilka risker 
som diskuteras. Vidare ansågs det mer intressant att gå på djupet avseende 
kreditrisk än att behandla alla då detta påverkar undersökningens relevans.  
 
Huruvida det är öppna eller slutna svarsmöjligheter omfattas också av 
standardiseringen146. Vid slutna frågor erbjuds till varje fråga ett antal 
svarsalternativ från vilka den intervjuade får välja ett eller flera. I öppna frågor får 
däremot intervjupersonen med sina egna ord besvara frågan och de kommer bäst 
till sin rätt vid intervjuer där det förekommer interaktion mellan intervjuaren och 
den intervjuade. Nackdelen är dock att denna interaktion kan leda till en 
intervjuareffekt genom ömsesidiga förväntningar. Dessa ömsesidiga förväntningar 
kan bero på att intervjuaren förväntar sig att en person med viss utbildning, 
inkomst etc. ska svara på ett visst sätt, medan den intervjuade kan anta att 
intervjuaren förväntar sig vissa svar av honom. 147 För att ha en viss kontroll över 
intervjuareffekten har vi som inledning på varje intervju ställt några mer lättare 
och personligare frågor för att få den intervjuade att känna sig så bekväm som 
möjligt. Ambitionen har varit att hänga kvar vid dessa frågor tills vi som 
intervjuare har och respondenten funnit sig i situationen, först därefter har vi 
startat med de frågor som utgör själva datainsamlandet.   Vi har även försökt att 
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sätta oss så nära den intervjuade som möjligt för att på så vis minska både det 
fysiska och det mentala avståndet mellan oss. Tiden har varit begränsad och det 
har känts angeläget att få god kontakt och skapa en bra stämning. Vid nästan 
samtliga intervjuer har vi båda två deltagit för att dels kunna ställa intressanta 
följdfrågor och dels för att kunna uppfatta mer av informationen. Det är vår 
övertygelse att detta tillvägagångssätt har hjälpt till att säkra kvaliteten på det 
empiriska materialet. För dokumentation och tolkning av data har inspelning 
använts för att utgöra ett stöd vid bearbetning. Detta har skett med intervjuarens 
tillåtelse och har även gjort det möjligt att gå tillbaka och kontrollera diskutabel 
data i efterhand. 
 
Att svaren blir mer uttömmande och nyanserade är en av fördelarna med mindre 
standardiserade intervjuer. Vi försökte så långt som möjligt att använda oss av så 
öppna och icke riktade frågor som möjligt, detta för att få så fasetterade och 
uttömmande svar som möjligt. Respondenterna har därav fått stort utrymme att 
besvara frågorna på och vi har dessutom undvikit i allt för stor grad att påverka 
respondenterna i deras svar. I de fall då respondenterna kommit utanför området 
för vad som ansetts som relevant för uppsatsen har styrning med hjälpa av riktade 
frågor förekommit. Dessutom har vid osäkerhet följdfrågor och kontrollfrågor 
använts för att säkerställa kvaliteten. Nackdelen är dock att möjligheterna till 
kvantifiering vid bearbetning är svårare att göra med öppna frågor. Men då vi 
undersöker ett fenomen anser vi inte att en minskning av möjligheterna till 
kvantifierad bearbetning är någon större nackdel i uppsatsen. Därför har vi även 
till stor del använt oss av öppna, ibland icke i förväg bestämda frågor så har vi 
brukat oss av såväl en diktafon, som av anteckningar. Vi bedömer att vi på detta 
sätt får ut så mycket information som möjligt från våra intervjuer och att denna 
information blir något lättare att bearbeta. Ostandardiserade intervjuer anses 
traditionellt sett vara mest lämpliga vid explorativa och teoriutvecklande 
undersökningar, dvs. vid insamling av mjuk data. Standardiserade intervjuer 
används främst vid hypotes- och teoriprövande studier.148 Vår uppsats är inte tänkt 
att vara hypotes- eller teoriprövande, därav är mer ostandardiserade intervjuer 
lämpliga.  
 
Med öppna frågor tar det i genomsnitt 2-4 gånger så lång tid att besvara som 
frågor med bundna svarsalternativ. Öppna frågor kan därav anses vara dyrare, 
men de kan även ge mer information.149 På grund av att intervjuer med öppna 
frågor tar så mycket längre tid att genomföra än intervjuer med slutna frågor samt 
för att intervjuerna utfördes personligen har vi enbart genomfört elva stycken 
intervjuer. Intervjuerna har i genomsnitt tagit 60 minuter vardera. Vi anser dock 
att detta är tillräckligt då vi intervjuade åtminstone två personer på olika nivåer i 
de fyra storbankerna i Sverige. Dessutom intervjuades en person på Svenska 
Bankföreningen. Vi valde att gå ut och intervjua personer på lite mer operationell 
nivå i bankerna. Vårt val baserade på att vår avsikt med uppsatsen var att se om de 
nya kapitaltäckningsreglerna kunde ha någon påverkan på den interna styrningen i 
bankerna. På grund av att det nya regelverket ger bankerna ökad frihet att använda 
interna modeller och system ville vi se hur människorna som arbetar ute i 
bankerna påverkades och inte vad som hände på central nivå. Intervjupersonerna 
                                                 
148 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
(1992) 
149 Rosengren, Karl Erik & Arvidsson, Peter, Sociologisk metodik (1992)  
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har bestått av en kreditchef på regionnivå eller liknande för affärsområdes nivå 
och minst en kontorschef på ett något större kontor från vardera storbank i 
Sverige. Vi valde även att göra en intervju med en sakkunnig från Svenska 
Bankföreningen för att se om han kunde ge oss sin synvinkel på hur det nya 
regelverket kan påverka bankernas interna styrning.  
 
Så långt som möjligt har vi utfört intervjuerna personligen, endast två 
genomfördes per telefon då vi ej hade möjlighet att besöka dem. Vi menar att trots 
den ökade risken för intervjueffekter är de personliga intervjuerna bättre bland 
annat på grund av att vi får en bättre interaktion mellan oss och den intervjuade. 
Detta är en stor fördel då vi använder oss av till stor del öppna frågor vilka 
kompletteras med till viss del individuella följdfrågor. Svaren från intervjuerna 
har sammanställts direkt efter varje intervju så att vi ger en så korrekt och 
komplett bild av respondenternas svar som möjligt.  

3.2.2 Insamling av sekundärdata 

Insamlande av sekundärdata har präglats av kritisk granskning på så vis att ett 
stort fokus har legat på ett dokuments ursprung. Eftersom det av praktiska skäl är 
begränsat hur många artiklar som kan tas med har ett begränsat urval gjorts av de 
artiklar som ansetts som representativa för problemområdet. För att en artikel ska 
tas med måste den antingen representera en representativ bild eller innehålla 
intressanta vinklingar eller upptäckter som kan hjälpa till att nyansera bilden 
rörande kapitaltäckningsproblematiken. Tillvägagångssättet för att uppnå detta har 
varit att främst fokusera på erkända författare inom området med vissa få 
undantag. Även källans motiv eller huvudsakliga användningsområde har 
tillskrivits betydelse för om eller hur en källa skulle få komma till tals i uppsatsen. 
Här har vi skilt på de artiklar och material som vi anser har utgjort en del av den 
offentliga debatten och det material som upplevts som mest forskningsnära. Detta 
resonemang har inte använts för att värdera information i strikt mening utan 
snarare för att avgöra var och hur det passar in i uppsatsen. Detta till stor del för 
att underlätta för läsaren att granska det sekundära materialet och bilda en delvis 
egen uppfattning. Fokus har legat att genom ett fenomenologiskt synsätt genom 
att utnyttja styrkan i att studera delarna i förhållande till helheten för att kunna 
skapa en nyanserad och sammansatt del. Det har gjorts genom att syftet har varit 
att genom de vetenskapliga texterna försöka förklara kapitaltäckningsfenomenet 
ur ett brett samhällsperspektiv. Den offentliga debattens källor lyfter fram olika 
representativa aktörers syn på det nya regelverket Basel II. Ambitionen har sedan 
varit att skrida till verket och sammanfoga dessa för att ge läsaren en insikt i 
kapitaltäckningsproblematiken som fenomen. 
 
För insamling av sekundärdata rörande de fyra storbankernas målsättning och 
kapitaltäckningsgrad har bankernas årsredovisningar fem år tillbaka i tiden 
använts. Det varierar hur bankerna valt att kommunicera målsättningen för 
kapitaltäckningsgraden genom årsredovisningen och undersökningen är därför 
endast begränsat jämförbar och ska snarare ses som ett riktmärke. När det gäller 
kapitaltäckningsgraden är undersökningen mer ingående eftersom bankerna 
genom lagstadgat krav måste lämna uppgift om denna. Bankernas 
årsredovisningar har genomgått revision och anses därför som tillförlitliga. 
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I beskrivningen av strukturen på den svenska bankmarknaden har  material 
hämtats från Svenska Bankföringen som sammanställt uppgifter från bankerna. 
De belopp och marknadsandelar som omnämns är beräknade utifrån 
bankföreningens statistik och omräkningar har gjorts till dagsaktuell kurs i 
förhållande till Euron som vissa banker valt att använda som redovisningsvaluta 
varpå denna beräkning kan leda till ett något annat resultat i dagens läge. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Den valda metoden för insamling av information måste alltid kritiskt granskas för 
att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. Validitet eller giltighet 
definieras som förmågan att mäta det som avses att mäta150. Det är på grund av att 
forskaren befinner sig på två olika plan som validitetsproblemet uppstår. 
Forskaren befinner sig på teoriplanet när han formulerar en problemställning och 
tolkar resultaten av en empirisk undersökning. Men han befinner sig på 
empiriplanet när han samlar in och behandlar data. Det är när det inte råder 
överensstämmelse mellan dessa plan som validitetsproblem uppstår.151 Vi har i 
uppsatsen använt oss både av vetenskapliga teorier och av offentlig debatt. 
Frågorna till intervjuerna har grundats på den offentliga debatten för att vara mer 
relevanta ur allmänhetens synvinkel. Svaren från intervjuerna har vi sedan tolkat 
utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv detta för att skapa en så god 
överrensstämmelse mellan teori och praktik som möjligt för att på detta vis 
undvika validitetsproblem. Tillförlitlighet eller reliabilitet mäter i vilken 
utsträckning undersökningen ger samma resultat vid olika tillfällen under övrigt 
lika förhållanden.152 En nödvändig förutsättning för validitet är reliabilitet. 
Tillämpas ett perfekt mätinstrument felaktigt eller slarvigt blir det värdelöst. Ett 
vanligt sätt att öka reliabiliteten på är att öka standardiseringen, för att på så sätt så 
långt som möjligt undvika slumpens inverkan på mätningen.153 Då intervjuerna i 
denna uppsats är av kvalitativ karaktär kommer reliabiliteten ha mindre betydelse 
i förhållande till validiteten. Vi har dock använt oss av en frågeguide för att 
försäkra oss om att intervjuerna inte var allt för avvikande till sitt innehåll och att 
vi fick den information vi sökte.  

3.4 Källkritik 
Att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta (validitet), om den är 
väsentlig för frågeställningen (relevans) och om den är fri från systematiska 
felvariationer kan anses vara syftet med källkritik. Alla källor såsom intervjuer, 
statistik och arkivhandlingar bör givetvis kritiskt granskas i en vetenskaplig 
undersökning. Materialet som redovisas i uppsatsen måste värderas för att 
gränserna för resultatet som framkommit i uppsatsen ska förstås.154 Tendenskritik 

                                                 
150 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997) s. 
38 
151 Halvorsen, Knut, Samhällsvetenskaplig metod (1992) s. 43 
152 Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik (1993) s. 62 
153 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
(1992) s. 88-89 
154 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997) s. 
153 
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är ett av de viktigaste källkritiska kriterierna och denna kritik innebär bland annat 
att källans inställning till sitt ämne försöks kartläggas155. Bara för att det finns 
tendens i källan innebär inte att den är ointressant. Två källor med konträr tendens 
kan brukas för att balansera varandra.156  
 
För att kunna genomföra ett kvalificerat intervjuarbete krävs det att identifiera 
personer som är intressanta att intervjua. Intervjupersoner kan både vara experter 
och direkta intressenter. Experter kan identifieras genom t.ex. flitig medverkan i 
massmedia och via branschföreningar. Den direkta intressenten t.ex. de anställda i 
ett företag som utreds eller konkurrenter till det företag som låter en konsult 
utreda branschen.157 Då avsikten med uppsatsen är att undersöka om den interna 
styrningen i de svenska bankerna kan komma att påverkas av införandet av Basel 
II så är det den direkta intressenten den respondent som är mest intressant för vår 
uppsats. Dessa respondenter ansågs vara mest lämpliga då de arbetade närmast det 
vi avsåg att undersöka nämligen den interna styrningen. De kan anses ha god 
insikt i de processer och föreställningar som råder inom banken. Detta empiriska 
material har tolkats i linje med det etiska perspektivet som erkänner bankernas 
skäl eller förklaringar utan att de för den skull ska betraktas som helt uppriktiga 
eller sanningsenliga. Vi har dock även intervjuat en expert från Svenska 
Bankföreningen för att få en mer utomstående persons åsikter som inte är hindrad 
av att uttala sig pga. att han inte vill avslöja känslig information för 
konkurrenterna. 
 
Att intervjua direkta intressenter är av naturliga skäl mer känsligt och 
informationen måste därav noga värderas och kontrolleras. Det är också viktigt att 
vara öppen vid känsliga intervjuer. Det är viktigt att personer från samtliga 
intressentgrupper intervjuas om intervjuer med direkta intressenter är en väsentlig 
del av uppsatsen.158 I uppsatsen har samtliga fyra svenska storbanker intervjuas 
och personerna som intervjuats har haft motsvarande ställning inom de olika 
bankerna. Vi har försökt vara så öppna som möjligt under intervjuerna så att 
respondenterna inte ska påverkas av oss utan uttrycka sina egna åsikter. Vi är även 
medvetna att en del av frågorna vi ställt kan vara lite känsliga för respondenterna 
att besvara då bankerna inte vill avslöja för sina konkurrenter hur de arbetar och 
detta har vi naturligtvis tagit hänsyn till genom att noggrant analysera och tolka 
data så att vi inte drar förhastade slutsatser. Användningen av semistandardiserade 
intervjufrågor har även det bidragit till att vi haft möjligheten att ställa följdfrågor 
och på detta vis få en mer sofistikerad diskussion som minskar risken för 
missuppfattningar. Sammanställningar utifrån ljudupptagningar och anteckningar 
har efter varje intervju genomförts. Denna sammanställning har sedan varit ett bra 
verktyg till den fortsatta analysen och varit ett bra hjälpmedel till att avgöra 
kvaliteten på informationen. För att behålla noggrannheten och relevansen i 
uppsatsen har kontinuerlig källgranskning skett.   

                                                 
155 Rosengren, Karl Erik & Arvidsson, Peter, Sociologisk metodik (1992) s. 241 
156 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, Att utreda, forska och rapportera (1997) s. 
154 
157 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
(1992) s. 93-94 
158 Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
(1992) s. 94 
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3.5 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bankernas interna styrning påverkas av 
Basel II och hur detta i sin tur kan få påverkan i ett större perspektiv. Med 
anledning av detta samt att intern styrning, reglering och tillsyn av bankerna är en 
komplex process som är svår att kvantifiera har en kvalitativ ansats valts. För att 
kunna genomföra en utforskning av kapitaltäckningsgradens betydelse för 
bankerna och dess intressenter på ett mer övergripande plan är det väsentligt att 
efterlikna verkligheten så bra som möjligt snarare än att testa något påstående. Vi 
har därför utgått från grounded theory vilket innebär att teorierna utvecklas efter 
arbetets gång för att på detta vis ha större förutsättningar att efterlikna 
verkligheten. Grounded theory ger även ett gott stöd då den förespråkar induktiv 
generering av teorier ur empirisk data. Med anledning av att forskningsansatsen 
har en nära anknytning till det empiriska materialet är det väsentligt att 
respondenternas svar är begripliga även i en vidare bemärkelse. Sett i relation till 
fenomenologin innebär detta att om bankerna ger uttryck för något som inte anses 
vara riktigt ur det stora perspektivet ses detta uttryck fortfarande som en sanning 
utifrån bankernas sätt att beskriva sin verklighet.   
  
Genom att vi först genomfört två förberedande undersökningar i form av en 
litteraturgenomgång och en offentlig debatt har en förförståelse för problematiken 
kring kapitalkrav och kreditrisker konstruerats. Detta har inneburit att 
förutsättningarna för insamlandet av empirin blivit mer till en öppen karaktär. Vi 
har först och främst använt oss av primärdata i form av intervjuer med 
kreditchefer, affärsområdesansvariga och operativa chefer på de fyra svenska 
storbankerna, Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB. Det har 
även gjorts en intervju med en sakkunnig på den Svenska Bankföreningen för att 
få en bättre bild av helheten. Till följd av att uppsatsens empiriinsamling nästan 
uteslutande består av intervjuer har det ansetts att det är viktigt att överväga de 
olika ansatser och val som står till buds och vad dessa kan ha för påverkan. Den 
delvis strukturerade intervjun ansågs mest lämplig av den orsaken att vi grundat 
frågorna på den teori och empiri som vi inhämtade och behandlade innan 
intervjuerna gjordes.  
 
För viss vägledning under intervjuerna sammanställde vi en frågeguide med 
vilkens hjälp vi kunde försäkra oss om att vi fick den information vi sökte och att 
intervjuerna inte var alltför avvikande till sitt innehåll. Frågeguiden var i sin tur 
indelade i olika huvudteman nämligen kapitalkrav, kreditrisker och intern styrning 
för att ytterligare försäkra oss om att vi håller oss till vår problematik. 
Fokuseringen på endast kreditrisker beror på att det finns kunskap om dessa i den 
operativa verksamheten samt att de utgör bankens huvudsakliga risk och den kan 
därmed medföra mest betydande konsekvenser. Valet att intervjua personer på 
operativ nivå baseras på att vår avsikt med uppsatsen var att undersöka om Basel 
II kunde leda till någon påverkan på den interna styrningen i bankerna, med 
anledning av den ökade friheten att använda interna modeller. Dessa respondenter 
ansågs således vara mest lämpliga då de arbetade närmast det vi avsåg att 
undersöka, nämligen den interna styrningen. De kan anses ha god insikt i de 
processer och föreställningar som råder inom banken. Vi har dock även intervjuat 
en expert från Svenska Bankföreningen för att få en mer utomstående persons 
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åsikter som inte är hindrad av att uttala sig pga. att han inte vill avslöja känslig 
information för konkurrenterna. 
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4 

- Offentlig debatt - 

 
Det fjärde kapitlet beskriver utvalda representativa åsikter som framförts under 
utvecklingen av Basel II. Det karaktäristiska för dessa åsikter är att de alla 
representerar ett stöd eller en kritik mot det nya regelverket som kan vara 
relevant för uppsatsen. Informationen i detta kapitel har använts för att 
understödja processen att skapa angelägna frågor för insamlandet av primärdata. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av huvudpunkterna i problematiken 
kring de nya kapitaltäckningsreglerna.     
 

4.1 Baselkommitténs förslag 
I april 2003 gav Baselkommittén ut Third consultative paper rörande Basel II. 
Tanken med detta dokument var att få in kommentarer från organisationer runt om 
i världen, organisationer som kommer att påverkas av Basel II. Dessa 
kommentarer skulle sedan vara till hjälp för kommittén vid de sista 
modifikationerna av förslaget till ett nytt Capital adequacy framework.159 Genom 
dessa konsultationer med myndigheter och organisationer även utanför G10 anser 
kommittén att det nya regelverket ska kunna användas såväl inom som utanför 
G10 länderna.160 
 
Kommentarerna till Third consultative paper har varit till hjälp för kommittén vid 
de sista förändringarna av Basel II men det kvarstår dock en del anmärkningar 
från de olika myndigheter och organisationer som uttalat sig. Det innebär dock 
inte att dessa inte är av betydelse längre utan de är än idag väsentliga reflektioner 
kring Basel II och dess möjliga framtida inflytande på bankernas interna styrning 
och beräkning av minimikapitalkravet. Vid implementeringen av regelverket i 
början 2007 kan dessa reflektioner vara av fortsatt betydelse. Nedan att beaktas ett 
urval av den huvudsakliga diskussionen kring följderna av införandet av Basel II. 
En del av argumentationen är hämtade från de kommentarer som inkom till 
Baselkommittén samt kompletterande kommentarer som framförts på senare tid. 
 
 
 

                                                 
159 Basel II: The New Basel Capital Accord - Third Consultative Paper (2003) [www.bis.org]   
160 Overview of The New Basel Capital Accord (2003) [www.bis.org]    
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4.2 Nytt regelverk 
 
Basel II kommer att antas av över 100 länder i världen. Att Basel II vunnit sådan 
acceptans beror till stor del på att regelverket är säkert, tekniskt och att det genom 
konsultation och dialog, även med länder som inte är medlemmar i kommittén, är 
baserad på en omfattande forskning.161 Det gamla regelverket Basel I var 
fokuserat på regler. Basel II använder sig istället av en intern rating syn vilken 
fokuserar på de processer som hanterar riskerna. Tillsynsmyndigheterna kommer i 
framtiden att istället för att förelägga detaljerade regler för att fastställa 
kapitalkravet att ange kravet för de interna processer som används av bankerna för 
att hantera risker. Den framtida banktillsynen kan därav komma att ta formen av 
en aktiv diskussion. Tillsynsmyndigheterna kommer istället för att sätta hårda och 
fasta regler, föra en dialog med risk managers.162 
 
Att Basel II borde tillåta bankerna flexibiliteten att mäta risker som de gör internt 
eller att bankerna själva ska beräkna minimikapitalkravet är det en del som anser. 
Kompromissen i Basel II är den mellan flexibilitet och jämförbarhet. 
Flexibiliteten maximeras då bankerna tillåts att beräkna det reglerande kapitalet på 
ett sätt som de anser mest rättvisande. Dock kommer inte resultatet av dessa 
beräkningar att vara jämförbar med andra banker. En allt för strikt fokusering på 
jämförbarheten kan dock komma att leda till att inga interna mätningar av risk 
eller inga skillnader i tekniker tillåts i bankerna. Det skulle då inte vara någon 
större skillnad till dagens regelverk Basel I.163 
 
 
4.2.1 Intern styrning 
 
De svenska storbankerna (Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea, och 
SEB) har ansökt om att få använda sina interna riskklassificeringsmetoder för att 
mäta kreditrisker godkända av tillsynsmyndigheten. Om de blir godkända kommer 
en avsevärd del av det lagstadgade kapitalkravet för verksamheterna från och med 
år 2007 baseras bankernas interna riskbedömningar. FI menar att genom detta 
kommer Basel II indirekt leda till att det lagstadgade kapitalkravet kommer att 
vara mer riskkänsligt. Högre risk i en bank kommer att leda till att högre 
kapitalkrav och tvärtom. Detta lägger grunden för en för en sund och stabil 
finansmarknad genom att genomlysningen och riskhanteringen av bankerna blir 
bättre. Genom att öka riskkänsligheten i kapitalkravet kan kapitalet i samhället 
användas effektivare.164 Federal Reserve i USA menar att de diskussioner de har 
haft med stora komplexa banker de senaste fem åren har lett till att bankerna har 
förbättrat såväl sättet att uppskatta kapitalbehovet och mätning och hantering av 
risker.165  
                                                 
161 Roldán, José María, Chair of the Committee of European Banking Supervisors, “The strengths 
of Basel II”,European Parliamentary Financial Services Forum (2005) 
162 Topping, Simon, Executive Director, Banking Policy, Hong Kong Monetary Authority, 
Improving the management of risk through implementation of Basel II  (2005) 
163 Ferguson Roger W, Jr, Vice Chairman of the Board of governors of the US Federal Reserve 
System, Basel II – a realist´s perspective  (2003) 
164 Finansinspektionen, ”FI granskar bankernas riskbedömningar” 2005-08-10  
165 Schmidt Bies, S, Linkages between internal capital measures and regulatory capital 
requirements (US Federal reserve System) (2005) 
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Basel II viktigaste funktion är att det skapar en brygga mellan det lagstadgade 
kapitaltäckningskravet och risk management användandet. Det nya regelverket 
kan ses som incitament för bankerna att snabba på förbättringen av risk 
management system. Tillsynsmyndigheterna kommer att ta fram olika praxis för 
metoder som kan användas inom bankerna. Efterhand som risk management 
metoderna förbättras kan tillsynsmyndigheterna som normgivare bedöma de nya 
metoderna och se hur de passar in i tillåten praxis.  Argumentationen är att dessa 
innovationer inom risk management ytterliggare ska stärka och förbättra 
kapitalmätningen. Regelverket Basel II är designat så att det tillåter flexibilitet och 
lämnar öppningar för risk management förbättringar som ännu inte är 
upptäckta.166 

 

Trots omfattande forskning återstår det dock en del frågor och oklarheter. En av 
dessa frågor är hur långt tillsynsmyndigheterna ska gå vid godkännandet av 
interna riskmätningssystemet för beräkningen av minimikapitalkravet. Dessa 
interna system kan anses verka både för risk management orsaker och för 
beräkningen av minimikapitalkravet. När det gäller risk management så är det 
väsentligt att bankerna utvecklar och förbättrar risk management systemen för att 
kunna beräkna risken bättre. Många anser att det i regelverket bör finnas 
incitament för bankerna att utveckla och använda sig av interna system när de 
beräknar minimikapitalkravet. En del anser dock att Baselkommittén går för långt 
när de tillåter användningen av de mest avancerade modellerna. De menar att en 
fullständigt central statlig reglering som hänvisar hur vanliga deponenter ska 
investera sina medel, inte borde vara så vidsträckt och komplicerad att endast en 
minoritet av specialister i bankerna och byråkrater är i den positionen att de kan 
ha full översikt av reglerna och de individuella bankernas beräkning av 
kapitalkravet.167 Den norska Bankföreningen har åsikten att endast 
standardmetoden och grunden till IRB borde vara tillåtna för att beräkna 
kapitalkravet för kreditrisk och endast standardmetoden för operativ risk168. 

 
Organisationer med komplexa riskprofiler som använder sig av sofistikerade 
finansiella arbetssätt eller avancerade finansiella instrument måste ha en för dessa 
aktiviteter en proportionerlig styrnings- och kontrollstruktur. Det vill säga att 
bankens högsta ledning ska sätta rimliga gränser som överrensstämmer med 
styrelsens mål avseende hur stora risker banken ska ta och sedan kommunicera ut 
gränserna till den operativa personalen. Ledningen bör också designa och 
implementera effektiva internkontroller och ha en tillförlitlig process för 
övervakningen av riskexponeringar. Ambitionsnivån inom ledningsområdet bör 
sättas lika högt som utvecklingen för standards rörande riskmätning och 
datainsamling. För om banker inte skapar en lämplig miljö där kvantitativa 
riskmått och associerade modeller används utan istället betraktar interna 
kontroller mer som en checklista kommer detta inte leda till att det nya systemet 
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167 The Norwegian Savings Banks Association, Submission on the proposal for a new capital 
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uppnår den effektivitet bankerna från början avsåg. Effektiv mätning och 
hanterande av risker kan oftast bara uppnås genom en kultur där ledningen ser 
riskmanagement som ett ansvar genom hela ledningsstrukturen och uppmuntrar 
mer än bara kapitalberäkningar.169 
 
Reglering och risk management har historiskt sätt varit varandras motsatser. Risk 
management handlade om hur risker hanteras, medan regleringen var till för att 
stoppa banker från att ta risker. Regleringen har dock rört sig allt mer bort från 
denna syn och idag arbetar lagstiftarna för att banksystemet ska vara så pålitligt 
och stabilt som möjligt. Bankernas lönsamhet är en av de mest väsentliga 
faktorerna i ett pålitligt banksystem och lagstiftare inser att utan risk kommer inte 
bankerna att vara lönsamma. Genom Basel II leds lagstiftarna till att se på risk 
mer ur bankernas synvinkel. Genom tillåtandet av interna ratingsystem för att 
beräkna minimikapitalkravet ger Basel II en mer sofistikerad syn på kreditrisk.170 
 
Den andra pelaren föreskriver att en bedömning ska göras av dels alla de risker en 
bank utsätts för och dels dess förmåga att hantera riskerna. Banker kan därav bli 
tvungna att hålla mer kapital för att täcka dessa risker eller att förbättra 
hanteringen av riskerna. Den andra pelaren kan av den orsaken leda till en 
stimulans för bankerna att förbättra risk management processerna.171 Det kan 
sägas att det underliggande syftet med den andra pelaren är att intensifierar länken 
mellan institutionernas riskprofil, risk management och riskförmildrande system 
samt deras kapital. Att utveckla stabila risk management processer som riktigt 
identifierar, mäter,  förenar och övervakar risker borde institutionerna själv göra. 
Det förväntas av institutionerna att de har lämpliga bedömningsprocesser som 
omfattar alla nyckelementen i kapitalplanering och management. Nyckeln till 
tillsynsmyndigheternas övervakning är dialogen mellan institutionen och 
tillsynsmyndigheten.172  
 
 
4.2.2 Bankernas förberedelser  
 
FI utförde under 2004 en undersökning för att kartlägga hur långt bankerna 
kommit i sina förberedelser inför Basel II. Undersökningen syftade till att avgöra 
hur organisationerna fastställer kapitalbehovet. Basel II kommer att ställa ett 
flertal nya krav på processen som tillämpas, på engelska kallas denna process 
Internal Capital Adequacy Assesment Process (ICAAP). I undersökningen deltog 
10 banker och det framkom att samtliga rapporterar risker angående likviditet och 
krediter till styrelse och ledning. Endast ett fåtal banker simulerade olika 
riskscenarion. Kapitalbehovet hos bankerna tycktes snarare vara en produkt av 
resultatutvecklingen än vilken riskexponering som valts. Kapitalbehovet ses över 
vid rapportering tillsynsmyndigheten samt vid årliga kontroller av 
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kapitaltäckningen. Några banker hade formella rutiner för bedömning av 
kapitalbehovet får både nuvarande och framtida verksamhet.173  
 
 
4.2.3 Kundperspektiv 
 
Basel II kommer att kräva stora investeringar i risk management system, 
infrastruktur och även radikala förändringar i risk management kulturer i vissa 
banker. Detta kan dock ses som en sund utveckling, då Baselkommittén genom att 
tillåta att bankernas interna risk management system används som grund för 
beräkningen av det reglerade kapitalkravet ger ett kraftigt incitament till bankerna 
att uppdatera risk management systemen. Det mest väsentliga övervägandet 
bankerna måste göra är att se till att deras interna ratingsystem är robusta och 
välgrundade samt att de är integrerade med deras totala system för att identifiera, 
hantera och kontrollera risk.174 
 
Sveriges största intresseorganisation för småföretagare menar att Basel II kommer 
att leda till att kraven på detaljerad information från företagen till bankerna 
kommer att öka. För de företagare som kan visa att företaget har ljusa 
framtidsutsikter och har bra säkerheter kan lån och kredit till och med bli billigare 
än dagens kostnad. Å andra sidan menar organisationen att för nya företag, företag 
i nya branscher och företag i förändring kan svårigheten att få lån beviljade öka. 
Generellt tror företagarna att kostnaden för krediter kommer att öka då bankerna 
har stora kostnader för att implementera nya datoriserade kreditvärderingssystem. 
Införandet av nya system och omfattande utbildningssatsningar beräknas kosta ca 
en miljard kronor för varje enskild storbank. Företagarna ser gärna att bankerna 
också satsar resurser på information och rådgivning till sina kunder, ett arbete som 
man anser bör påbörjas omgående.175  
 
 
4.2.4 Klassificeringsproblem 
 
Under Basel II regimen anses privatkunderna och små till medelstora företag vara 
utsatta för mindre systematisk risk än andra grupper och riskvikterna på dessa är 
därmed lägre. Undersökningar har gjorts för att utröna om det verkligen är så att 
de bankkunder som klassas som små till medelstora företag verkligen uppvisar en 
mindre kreditförluster än det som klassas som företagsportföljer. I en studie från 
2005 har utlåningsportföljerna för två svenska storbanker undersöks med syftet att 
just undersöka detta samband. Resultatet från studien visar att det inte finns något 
samband att kreditriskerna för små och medelstora företag skulle vara mindre än 
övriga företag.  Basel II verkar endast vara blygsamt framgångsrikt när det gäller 
att genom riskvikter uppskatta faktiska förluster inom grupperna små till 
medelstora företag och privatkunder. Vidare anses det vara orimligt att använda 
en enda enkel riskfördelning för att uppskatta kapitalbehovet för en stor rad olika 
typer av bankverksamheter. Tidigare studier har redan visat att banker kan ha 
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olika uppfattningar om utlåningsportföljer med identiska motparter och att 
portföljstorleken är viktig för hur kapitalkrav avseende kreditrisker bör ställas. 
Därmed kan det konstateras att användandet av enkla riskvikter för kartläggning 
kan skapa stora skillnader mellan banker pga. skillnader i formen av 
förlustfördelningen och olika klassificeringar. Detta bör inte utgöra någon 
överraskning då man genom Basel II har valt enkla metoder för att uppskatta 
sannolikheten av kreditförluster.176   
 
 
4.2.5 Oberoende granskning 
 
Johan Lybeck, Finanskonsult har kritiserat att de nya valmöjligheterna i Basel II 
kan riskera att FI som tillsynsmyndighet kan komma att bli alltför intim med 
bankerna och därmed riskera sin oberoende ställning. En del av kritiken gäller att 
bankerna får använda egna modeller för att uppskatta kapitalkravet. Lybeck menar 
att FI blir medansvarig för beräkningarna och därmed i framtiden inte kritiskt kan 
granska modellerna när de själva godkänt modellerna.177 FI avfärdar detta genom 
argumentet att godkännandet av en beräkningsmodell inte betyder att 
tillsynsmyndigheten övertagit ansvaret för hur modellen används. Dessutom 
menar FI att bankerna aldrig får förlita sig på bara en beräkningsmodell för att 
avgöra vilken kapitalnivå som är lämplig. Bankerna bör också regelbundet 
genomföra stresstester som prövar vad som skulle hända vid ett worst case 
scenorio som ligger utanför tidigare historiska erfarenheter. FI inser 
problematiken med närhet i förhållande till den oberoende granskningsuppgiften 
och att detta är en balansgång. Det ska vara en regelbundenhet i den öppna 
diskussionen angående verksamhetens risker och handlingsalternativ. Men det är 
inte FI som ska svara för företagens riskhantering utan det yttersta ansvaret vilar 
på bankerna som ska fatta besluten. Ansvaret att hålla isär rollerna i balansgången 
mellan granskare och rådgivare delar FI med företagen.178  
 
 
4.2.6 Procyklikalitet 
 
Deutche Bundesbank menar att de konjunkturförstärkande effekterna, dvs. 
procyklikalitetseffekterna av kapitalreglering kan uppenbaras på två huvudsakliga 
sätt. Det första är att kostnaden för kapital från de finansiella institutionerna kan 
förändras i takt med olika tillgångars risker eller uppfattningen av densamma i 
förhållande till konjunkturen. Detta kan i sin tur så småningom leda till att högre 
rörelser i tillgångars priser eller låga låneräntor som potentiellt kan ge upphov till 
antingen överhettning eller avmattning på kreditmarknaden. Det andra är att ökad 
rörlighet på finansmarknaden kan leda till spill-over effekter på andra marknader. 
När banker blir tvungna att hålla mer kapital i beredskap för ökade kreditrisker 
under en fas av ekonomisk nedåtgående kommer en del av kostnaden att läggas 
över på låntagarna. Företag och andra intressenter som inte har alternativa 
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finansieringsmöjligheter kommer att minska investeringstakten och därmed 
förvärra nedgången. Det är främst detta andra scenario som är mest skadligt för 
ekonomin och kanske mest relevant för bankerna då det är svårt för banker under 
lågkonjunktur att undkomma kreditförluster. Heid (2003) menar att de till skillnad 
från andra inte kunnat finna att de nuvarande Basel reglerna skulle ge upphov till 
ökad rörlighet av värdet på tillgångar. Medan undersökningen av Basel II tyder på 
en trolig ökad rörlighet både när det gäller både kapitalsidan och 
tillgångsmarknaden. Vidare menar han att ökningen är både betydande och beror 
på känsligheten i de nya kapitalkraven avseende sannolikheten för kreditförluster. 
Det påpekas dock att ökade svängningar inte måste undvikas med alla medel. En 
viss grad av ökade svängningar kan accepteras vägt mot fördelarna av ett mer 
riskkänsligt kapitalanvändande. Som exempel tas de snedfördelningar av resurser 
och de effektivitetsvinster som den nuvarande kreditmarknaden innehåller genom 
det första Baseldirektivet.179 
 
 
4.2.7 Balansakten 
 
Balansakten i Basel II är både dess styrka och dess svaghet. Genom att försöka 
skapa en balans mellan de båda fördelarna flexibilitet och jämförbarhet är Basel II 
mer komplext än vad en del hade velat se. Basel II är många gånger längre än 
Basel I, detta kan dock ha sin förklaring i användningen av moderna risk 
management tekniker, vilka innebär mer komplex statistik och då en mer 
matematisk beräkning av risk. Att förkasta dessa metoder vore att gå emot den 
bredare väg om banksystemet och risk management ha gått mot det senaste 
decenniet.180 Basel II är dock enligt  Ferguson (2003)181 det enda realistiska 
alternativet till Basel I.  

4.3 Sammanfattning 
Den offentliga debatten har främst använts för att identifiera områden där 
allmänintresset av Basel II kommer fram. Detta har gjorts för att understödja 
processen i insamlandet av det empiriska materialet. Den offentliga debatten 
återfinns främst bland de kommentarer som sänts in till Baselkommittén men 
bilden har även kompletterats med andra spörsmål som ansetts vara intressanta för 
uppsatsens forskningsfråga. Vissa av kommenterarna har av Baselkommittén 
tillkännagetts större inflytande i utformandet av den slutgiltiga versionen av Basel 
II genom att de besvarats via förändringar i regelverket medan andra frågor har 
lämnats öppna.   
 
Samtliga fyra svenska storbanker har ansökt inför Finansinspektionen om att få 
använda interna riskklassificeringssystem för att mäta kreditrisker. 
Finansinspektionen menar att detta kommer att leda till att om bankernas ansökan 
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beviljas kommer bedömningarna av bankernas interna system utgöra det 
lagstadgade kapitalkravet redan från 1 januari, 2007. Finansinspektionen menar 
att med denna ökade riskkänslighet kan kapitalet i samhället användas effektivare. 
Norska Bankföreningen har dock manat till försiktighet och menar att endast 
standardmetoden och grunden till IRB-metoden bör få användas. En undersökning 
visar att Basel II troligtvis kan leda till en ökning av konjunkturpåverkande 
effekter, denna ökning är betydande och beror på känsligheten i de nya 
kapitalkraven 
 
Organisationer med komplexa riskprofiler behöver en proportionerlig styrnings- 
och kontrollmekanism för detta.  Effektiv mätning och hantering av risker kan 
endast göras i en bank med en kultur där ledningen ser risk management som ett 
ansvar genom hela ledningsstrukturen och uppmuntrar till mer än bara 
kapitalberäkningar.  
 
I Finansinspektionens undersökningar under 2004 har det visat sig att 
kapitalbehovet hos svenska banker snarare tycktes vara en produkt av 
resultatutvecklingen än vilken riskexponering som valts. Basel II verkar dessutom 
vara endast blygsamt framgångsrikt när det gäller att genom riskvikter uppskatta 
faktiska förluster inom grupperna små till medelstora företag.  Basel II innebär att 
banker och Finansinspektionen måste samarbeta tätare och röster har höjts att 
detta kan försätta Finansinspektionen i beroendeställning i förhållande till 
bankerna. CEBS menar att nyckeln till tillsynsmyndigheternas övervakning är 
dialogen mellan bankerna och tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen menar 
dock inte att det är de som ska svara för att företagens riskhantering utan att det 
yttersta ansvaret vilar på bankerna som ska fatta besluten. Ansvaret att hålla isär 
rollerna mellan granskare och rådgivare delar Finansinspektionen med företagen. 
 
Från kundernas sida finns det oro att kraven av detaljerad information från dem 
till bankerna kommer att öka. Det finns även farhågor att kreditkostnaderna 
kommer att öka samt att företag med hög risk såsom nystartade företag eller 
företag i nya branscher kan få det allt besvärligare att få krediter beviljade. 
 
Trots att Basel II innehåller mer avancerade och diskutabla modeller än Basel I 
ses detta som en nödvändighet då världen har utvecklats när det synen på risk och 
riskhanteringspraxis. Basel II är ett omfattande regelverk pga. upplägget är 
flexibelt för att kunna anpassas till omvärldens förändringar. Basel II ses av 
många som det enda realistiska alternativet till Basel I.  
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5 

- Empiri - 

 
Det femte kapitlet inleds med en beskrivning av den svenska bankmarknaden med 
tyngdpunkten på de fyra storbankernas verksamhet. Det redogörs även för 
bankernas kapitaltäckningsgrad och de mål för kapitaltäckningsgraden de 
offentligt valt att kommunicera. Därefter följer ett längre avsnitt som utgör 
sammanställningen av de intervjuer som genomförts med bankerna angående 
deras interna styrning av risker.  Sammanställningen är strukturerad efter 
intervjupersonernas funktioner och relevanta teman. Mot slutet följer en intervju 
med bankernas sammansatta intresseorganisation Svenska Bankföreningen. 
Slutligen sammanfattas huvuddragen av kapitlet i korthet.  
 

5.1 De svenska storbankerna 
Storbankernas verksamhet på den svenska kreditmarknaden är omfattande. En 
kreditchef uttryckte att marknaden kan liknas vid ett oligopol med relativt få 
aktörer och att storbankerna har stora delar av marknaden. 2004 lånade svenska 
storbanker ut ca 3824 miljarder svenska kronor detta utgjorde runt 70 procent av 
utlåningen till allmänheten i Sverige.182 Under samma period uppgick de fyra 
bankernas sammanlagda kapitalbas till ca 312 miljarder svenska kronor.183 Ökad 
internationalisering har dock gjort att konkurrensen också förväntas öka. Svenska 
banker har under de senaste åren expanderat snabbt utanför den svenska 
marknaden. En expansion som har varit framgångsrik då 40 procent av förra årets 
resultat från storbankerna kom från verksamhet utanför landets gränser. Samtidigt 
är idag 24 utländska banker aktiva på den svenska marknaden.184   
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Svenska storbankernas verksamhet 
  Antal Antal Utlåning Inlåning Eget 
 anställda anställda allmänheten allmänheten kapital 
  totalt i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) 
Nordea 30 380 7 939 1 452 789 941 408 113 132 
SEB 19 108 9 237 783 019 517 520 51 008 
Handelsbanken 9 150 7 100 861 250 269 905 61 109 
Föreningssparbanken 16 630 9 702 726 701 285 540 43 624 
Totalt 75 268 33 978 3 823 759 2 014 373 268 873 

Figur 5.1 Källa: Bankföreningen, de svenska bankkoncernas verksamhet i slutet av 2004 

5.1.1 Kapitaltäckningsgraden 

Kapitaltäckningsgraden i bankerna 2005 sträckte sig mellan 9,2 och 10,8 procent. 
I bankernas årsredovisningar kan även målsättningen för kapitaltäckningsgraden 
utläsas. SEB redovisar klart och tydligt vad deras mål är, Handelsbanken och 
Nordea är svårare att enkelt får kläm på vad målet egentligen är. 
Föreningssparbanken anger att deras mål är att minst nå upp till 10,5 procent för 
åren 2000-2002. Från och med 2003 har denna formulering ersatts med att 
kapitaltäckningsgraden lägst ska motsvara den nivå som vid varje tidpunkt 
bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att 
utveckla verksamheten. Före 2000 är statistiken mer svåranvänd för att det under 
denna period fortfarande förekom fusioner mellan försäkringsbolag och banker 
som ger yviga resultat av kapitaltäckningsgraden.  
 
Svenska storbankers kapitaltäckningsgrad 
  2005 2004 2003 2002 2001 2000 
SEB  10,8 10,3 10,2 10,5 10,8 10,8 
redovisad målsättning 10 10,5 10,5 10,5 10,5 10 
Handelsbanken 11,6 10 10,2 9,3 9,9 9,5 
redovisad målsättning             
Föreningssparbanken 9,7 11,6 10,8 10,8 11,3 10,8 
redovisad målsättning       10,5 10,5 10,5 
Nordea 9,2 9,5 9,3 9,9 9,1 9,4 
redovisad målsättning   9         

Figur 5.2 Storbankernas kapitaltäckning och kapitatäckningsmåsättning.  Källa:  
årsredovisningar SEB, Handelsbanken, Föreningssparbanken och Nordea (2000-2005) 

5.2 Intern Styrning 
Bankernas organisationer ser olika ut och de fyra storbankernas sätt att utföra 
olika arbetsuppgifter varierar. Detta påverkar i sin tur hur varje enskild bank har 
valt att utforma den interna styrningen av kreditgivningen och därmed också 
kapitalkraven. Titlar och benämningar på befattningar kan därför variera men 
ansvarsområdena och arbetsuppgifterna framstår som likartade inom de fyra 
storbankerna. Intervjupersonernas svar framställes därför enklast genom att ordna 
dem i kategorier efter vilken funktion i organisationen de representerar. De 
funktioner som har identifierats i styrningen av kreditärenden är operativa chefer, 
affärsområdesansvariga och kreditchefer. De operativa cheferna är främst 
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stationerade på ett kontor eller liknanden med ansvar för att leda verksamheten. 
Kreditcheferna utgör snarare nivån över de operativa cheferna och arbetar med 
den dagliga uppföljningen och övervakning av kreditgivningen inom ett större 
område som ett distrikt eller en region. Slutligen har även affärsområdesansvariga 
tagits med för dessa utgör viktiga kontaktytor i utvecklandet av affärerna både 
internt och gentemot kund.  

5.2.1 Operativa chefer 

 
5.2.1.1 Inställning till Basel II 
 
Inställningen till Basel II är optimistisk bland samtliga banker och reglerna har 
tagits emot med öppna armar. Det nya regelverket anses vara bättre av vissa av 
bankerna och de tror att de kommer att gynnas av det.  En operativ chef menar att 
tidigare har (kapitaltäcknings)185kostnaderna varit generella och i stort oberoende 
av hur säker en kredit varit. Dessa säkra krediter har belastats av med en väldigt 
hög (kapitaltäcknings)kostnad i förhållande till dess risk. Verksamheter som är 
svagare borde belastas med en högre riskpremie.  Fördelen med Basel II anses 
vara just den individuella (kapitaltäcknings)kostnaden som möjliggörs genom det 
mer riskkänsliga regelverket, då de bedöms vara mer rättvisande än de gamla 
schablonmetoderna. Med det nya systemet menar en annan operativ chef att risken 
förknippas och läggs ut i större grad på den enskilda kredittagaren vilket han 
menar är mycket säkrare.  På kontorsnivå märks det ingen större effekt av Basel II 
utan skillnaden upplevs vara större för dem som arbetar med uppföljningar på 
distrikts- eller regionnivå. På kontoren arbetas det mer i de olika systemverktygen 
där ratingmodeller och andra uppskattningar används i relation till förväntad 
intjäning eller förlust.  
 
En operativ chef menar att det är ganska få kontorschefer som har direkt 
kännedom om Basel II. Detta anses inte bero på att informationen är segmenterad 
efter need to know basis utan snarare att alla inte har intresset eller tiden att sätta 
sig in i det mer i detalj. De accepterar verktygen som har implementerats för att 
hjälpa till att göra en professionell bedömning, en bedömning som de anser att 
marknadens aktörer ställer krav på att bankens medarbetare ska klara av.  En 
annan operativ chef menar att på kontorsnivån märks inte utvecklingen av de nya 
sätten att värdera risker av lika mycket då de till stor del serveras ett färdigt 
koncept genom systemen. De har fått viss förklaring för hur det fungerar men då 
det till stor del består av avancerad matematik samt att det inte är deras uppgift så 
finns inte riktigt förutsättningar för vidare förståelse ute på kontoret. De som är 
insatta i systemet arbetar främst på central nivå och utgörs till del av IT- och 
matematikkunniga, dvs de som utvecklar system och modeller. Ibland kan 
medarbetare vara lite skeptiska till modellerna men det brukar övergå efter ett tag 
eftersom de inte riktigt har förutsättningar att sätta sig in i det. Kommunikationen 
mellan skaparna av modellerna och systemen och användarna anses vara en 
utmaning, då parterna delvis talar olika språk. Ute i verksamheten har man stort 
förtroende för det som kommer från central nivå men det kan ta tid att sälja in det 
i hela organisationen. En tredje menar att de nyare systemen är mycket 
                                                 
185 Förmodligen syftar respondenten på kapitalkravskostnaden 
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sofistikerade och att scoringsystemen som bedömer kundernas skötsamhet har 
genomgått stor utveckling under de fem senaste åren.  
 
 
5.2.1.2 Tillförlitlighet 
 
De nya interna systemen och modellerna för kreditrisker har uppnått hög grad av 
förtroende och ute i kontorsverksamheten anser de att dem är tillförlitliga. Det är 
svårt att vara överoptimistiskt än så länge menar en chef, som pekar på att hur 
tillförlitlig data som används är svårt att svara på eftersom att de anser att de lever 
i en behaglig miljö än så länge. En annan menar att de levt en period med väldigt 
få fallissemang till skillnad mot början av 90-talet då det var tvärtom, då såg de 
spöken överallt. De bedömer även att de är noggrannare nu än då. En av bankerna 
ger uttryck för att det ännu inte finns några verksamheter eller kontor som de kan 
testa på fullt ut ännu. Statistiken som använts för att bygga upp databaserna har 
köpts in från ett externt företag. Denna har vidare använts som utgångspunkten för 
de interna kreditbedömningssystemen. Till en början medan modellerna 
kalibrerades var det ganska stora slag i resultaten, numera är det mer 
finjusteringar som görs. Det ses mer som en modell eller användande av ett 
statistiskt underlag som ligger ganska nära sanningen, men de menar att det aldrig 
till 100 procentigt går att fastställa att modellen fungerar. En annan operativ chef 
menar att de hela tiden varit hårda i bedömningen av kreditriskerna, han menar att 
de har identifierat mer risk än vad som verkligen funnits. De har inte använt 
systemet länge men har hittills inte upplevt att det finns någon 
gränsdragningsproblematik så som systemet är utformat idag.  
 
 
5.2.1.3 Kreditbedömning 
 
Kreditbedömningarna anses i stort inte påverkas av införandet av Basel II då 
bankerna menar att inom detta område har man hela tiden varit långt framme. 
Sättet att se på kreditrisker har ändrats över tiden och tros delvis bero på att nya 
metoder och teknik förändrat sättet att arbeta. Tidigare låg koncentrationen mer på 
säkerheter och mer hur den historiska utvecklingen varit, mer bakåtblickande. En 
chef tror att det mer framåtblickande synsättet har bidragit till att banken inte har 
så mycket kreditförluster för tillfället, även om han tror att den historiskt sett låga 
räntan också har haft en viss inverkan. Kreditpolicyn har inte ändrats markant 
utan det är snarare det framåtblickande synsättet som gradvis fått större 
genomslag.  En annan operativ chef anser att systemen ger bra riktlinjer och 
kreditbedömningsprocessen passar bra ihop med systemets utformning. Det ses 
delvis som en kompetensfråga då han anser att om man har god erfarenhet av 
kreditbedömning så har man hög kompetens, de nya systemen gör att inget utgör 
någon förmildrande omständighet i detta avseende. Stresstester görs för varje 
engagemang och de undersöker vad som händer om några faktorer ändras. Det 
finns ett nytt synsätt där risk och marginal är kopplade till varandra på ett 
tydligare sätt än innan, men han kan inte avgöra om detta beror på Basel II. En 
annan menar även att ett huvuddrag är att det nu är återbetalningsförmågan som 
kommer i fokus inte säkerheten även om den är ett viktigt komplement. 
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Branschkunskap och relation till kunden tycks i utökad grad vara allt viktigare än 
att bedöma statiska historiska parametrar vid bedömning av kreditrisker. 
Modellerna kommer lite mer i efterhand, den mer personliga bedömningen av 
kunden kommer först. Branschkunskap och relationen till kunden är fortfarande 
det viktigaste och har inte påverkats av Basel II. Mötet med kunderna med 
komplettering av det intensifierade arbetet i systemet anses av en operativ chef 
vara det som gör Basel II bra. En annan menar att Basel II främst har ändrat deras 
tankesätt inte förändrat deras grundläggande kreditbedömningar. En ytterliggare 
synpunkt är att de interna verktygen inte är något de statiskt tittar på, utan det är 
en liten del av den totala bedömningen. Ratingen är en del av kreditbeslutet kring 
en kund men samtidigt bedöms återbetalningsförmågan, hur verksamheten går, 
troligheten i de prognoser som gjorts, bankens bedömning av omvärlden rörande 
exempelvis konkurrenshinder och utträdesbarriärer som ses som mycket viktigare 
i kreditbedömningen än själva verktyget. Skillnaden mellan dem och analytiker är 
att de ingår ett partnerskap som ska vara några år, upp till fem, tio år. Finns det 
externa kreditratingsföretag som gjort en analys så utnyttjar de dessa. Men av 
skånska börsnoterade företag så är det bara en av femtio som har en rating och 
detta hjälpmedel används därför i begränsad omfattning. De fyra bankerna är i 
olika grad centraliserade och detta tycks påverka hur kreditprövningsprocesserna 
är utformade. En av cheferna menar kontoren tar flera beslut och de enskilda 
medarbetarna fattar dessa beslut själva och därför behövs inte någon given mall 
som grund till kreditbedömningen. På grund av att medarbetarna själva fattar 
många beslut så använder sig av mycket interna utbildningar för att säkra 
kvaliteten i beslutsprocessen.  
 
 
5.2.1.4 Organisationspåverkan 
 
Den övergripande bilden är att Basel II endast kommer att innebära marginella 
förändringar för bankernas organisationer. En av bankerna arbetar under 
implementeringsfasen utifrån som om Basel II redan är gällande. Genom detta 
menar man att Basel II inte kommer att förändra bankens organisation i den 
operativa delen inom den närmaste framtiden.  En annan operativ chef anser inte 
att Basel II är det största som hänt banken, det finns andra saker som är större, 
men visst är det en förhållandevis stor sak. En tredje tycker att kreditmandaten har 
ökat i takt med att de fått bättre system. På så vis har de fått större mandat själva 
och företagskulturen innebär att de jobbar mycket i team, kundteam som består av 
fyra till fem personer. Dessa kundteam är även dessa ganska nya, innan jobbade 
de mer solo. Idag är de mer specialiserade, innan jobbade de lite överallt. 
Enheterna har också blivit större och större, detta för att de ska få mer tillgång till 
specialisterna.  Han anser att organisationen har förändrats i samband med Basel 
II. De har kompetensutbildat alla företagsrådgivare och certifierat dem. Många 
olika faktorer har samverkat, så det är inte bara Basel II som påverkat. 
Exempelvis har nya krav från Finansinspektionen och Lagen om finansiell 
rådgivning också påverkat utvecklingen av organisationen. Han anser att graden 
av specialisering har ökat. Innan hade samma kontor hand om fler kunder nu går 
de medelstora företagen till en företagsrådgivare och de små företagen till en 
annan. Det krävs mer kompetens då världen blir allt mer komplex och med 
globaliseringen. Trenden är den att det blir allt större enheter men de satsar 
fortfarande på de lokala kontoren. Tanken är ju ändå att 98 % av besluten fattas på 
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kontoren och större enheter innebär bara att de får större tillgång till 
specialisterna. De flesta menar ändå att Basel II kommer att medföra vissa 
förändrade processer men det är svårt att säga då Basel II faktiskt inte trätt i kraft 
än. En av cheferna uttryckte att den största skillnaden är att de istället för att föra 
över informationen på ett papper så för de in det i datorn. 
 
 
5.2.1.5 Krediter till nystartade företag 
 
Företag i nya branscher och företag som är nystartade bedöms inte få svårare att få 
kredit beviljade under Basel II. Ingen av bankerna som utfrågades om detta trodde 
att det skulle bli på detta vis. Till viss del pekade de på andra faktorer som de 
tyckte var mer utmärkande än Basel II i detta sammanhang bl.a. införandet av en 
ny förmånsrättslag. En operativ chef menar att vid en bedömning av en 
entreprenör som de inte känner till och inte har något record på, så är de lite 
försiktigare. Naturligtvis är det så att får dem en affärsidé som de kan förstå och 
företagaren gjort sin hemläxa och kan övertyga dem, så under dessa 
förutsättningar är återbetalningsförmågan mer dokumenterad och de kan då vara 
lite snällare i sin riskbedömning. Det är inget säkerhetstänk i den bemärkelsen 
utan de tittar på tre olika nivåer, de tittar på ändamål, kreditmål, sedan på 
återbetalningsförmåga, alla tre spelar roll.  
 
 
5.2.1.6 Interna kontroller 
 
Interna kontroller genomförs löpande i samtliga banker och det är vanligt att 
kontrollerna operationaliseras genom kreditgränser per nivå, granskning av 
engagemang uppifrån organisationen. Interna kontroller sker i en bank genom 
resultatuppföljning nedbrutit på varje kund. Det görs löpande under året men 
rapporteras en gång i kvartalet. Han tror att Basel II kan komma att påverka de 
interna kontrollerna lite.  En av bankerna menar att innan kom revisorer ut en 
gång om året och gjorde interna kontroller, numera sitter de i sin kammare, då det 
mesta finns inlagt i datorerna.  En av annan av bankerna använder sig bland annat 
av något de kallar en dualitetsprincip vilket innebär att de alltid är två som beviljar 
krediten. Sedan har de även beviljningsinstanser och kreditgranskning. Så banken 
lägger ner ganska stora kostnader bara på kontroller. Han anser att dessa 
kontroller fungerar bra. Varje engagemang över en miljon kronor genomgår 
dessutom en årlig prövning. 
 
 
5.2.1.7 Information 
 
De flesta operativa cheferna anser inte att de på denna nivå måste lämna ökad 
information till central nivå avseende kvartalsrapporter och årsredovisningar utan 
det sköts genom systemen. Än så länge har de inte lämnat någon information till 
kunderna om Basel II och vad det nya regelverket innebär, men det kan komma 
att bli aktuellt i framtiden. Det kan också hända att de blir tvungna att förändra de 
allmänna villkoren.  
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5.2.1.8 Riskkänslighet 
 
De flesta cheferna tycker att den största skillnaden är att den ökade 
riskkänsligheten i regelverket leder till en prissättningsskillnad, men en operativ 
chef inflikar att det är lite för tidigt att sia om det än. Detta ses av samma 
operativa chef endast som något positivt då han menar att det ger banken en 
möjlighet att förfina sina affärer. Han tror att sannolikheten att bankerna mer 
siktar in sig på vissa kunder ökar i och med införandet av Basel II. Det kan även 
hjälpa dem att vara rädda om de kunderna de verkligen vill ha och mindre rädda 
om de dåliga. Möjligen tror han att det kan uppkomma någon form av Svarte 
Petter-problematik. Det behövs dock hjälp från media för att förmedla att det kan 
bli en mer flexibel prissättning. På grund av att kriterierna för att en kund ska dra 
på sig en sämre riskrating är ju att de tex. slarvar med betalningen. Banken får 
incitament till att ha en dialog med kunden. Det kommer dock att ta tid innan 
marknaden accepterar och förstår detta. Basel II kommer att gynna kunderna som 
sköter sig. Basel II har gjort att de ute på kontoren får en bättre möjlighet att 
hänga med i konkurrensen och då speciellt konkurrensen om storkunderna. En 
annan chef menar att eftersom de har mycket på av en viss utlåning så kommer 
kapitalkostnaden minska framtiden. Men han tror inte att de kommer att rikta sig 
mer mot vissa segment, utan snarare även han att det nya systemet kommer istället 
att innebära diversifieringen av prissättningen ökar. En av kontoren medger att de 
gör konkurrensjämförelser men detta främst avseende villkoren.  
 
En av cheferna anser inte att det är någon skillnad jämfört med tidigare angående 
den ökade riskkänsligheten som Basel II sägs innebära. Volymmässigt vill de 
alltid växa och detta ska ske i balans med en viss risknivå. Denna risknivå är dock 
inte given utan den söks alltid men de finner den så småningom genom 
fingertoppskänsla i varje enskilt fall. (Kapitaltäcknings)system hjälper inte dem 
att finna risker det kan däremot sägas att med en viss struktur på kontoret så har 
de en högre risk. En annan chef menar att banken inte kommer att gå upp i 
riskskala för att tjäna mer pengar, det är inte deras grej. ”De får inte låna ut 
paraplyerna när det regnar. Lite mulet får det lov att vara, men det får inte 
ösregna.” På kontorsnivå värderar de kund för kund och risk för risk.  Han tror 
inte att deras kreditriskbedömning kommer att förändras bara för att de får 
mertillgång mer kapital. Han tror och hoppas verkligen inte att de kommer att 
ändra sin kreditrisksyn. En annan operativ chef menar att banken idag är mer 
försiktigare i lågkonjunktur än i en högkonjunktur, vilket är ganska logiskt. Detta 
betyder inte att de beviljar hur mycket krediter som helst under högkonjunkturer 
utan deras kreditbedömningar ska vara väldigt genomarbetade så att de inte tar i 
för mycket. 

5.2.2 Affärsområdeschefer 

 
5.2.2.1 Inställning till Basel II 
 
En affärsområdesansvarig tycker i grunden att det nya Basel är ganska likt det 
gamla sättet som banken jobbar, det finns en lång tradition av hur risker bör 
hanteras och detta område har ständigt varit utsatt för reflektion och utveckling. 
Banken arbetade även tidigare med de frågor som tas upp Basel II i viss 
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utsträckning. Det nya regelverket har skyndat på processen när det gäller att 
anpassa sig till nya sätt att hantera riskerna. I och med att det varit tvingande har 
de genomfört arbetet snabbare. De har på detta vis också uppmärksammat de nya 
metoder, modeller och nya sätt att se på risk. Han känner att de växt mycket den 
senaste tiden avseende risk management. En annan affärsområdesansvarig menar 
att banken har börjat ställa om för att anpassa sig. Han tycker att Basel II 
innehåller kloka tankar och banken behöver se över prissättningen, kunder som 
har liten risk bör ha ett lägre pris än en kund som har en högre risk. Tidigare har 
detta varit ganska svårt då de inte hade något bra styrmedel. Han menar att de 
alltid har gjort så på något sätt men nu blir det mer konkret, lättare att sätta rätt 
pris på rätt kund. Han anser att kreditgivningen har blivit enormt mycket bättre de 
senaste åren. Svårt att säga hur mycket som är relaterat till Basel II. Tidigare var 
de mer fokuserad på enskilda nyckeltal. En del av detta beror på Basel II, men det 
är även en naturlig utveckling. En annan affärsområdeschef menar att väldigt 
mycket fokus lagts på återbetalningsförmågan och då är det naturligt att funderar 
på olika scenarion. Han ser inga direkta svagheter med Basel II, utan det blir en 
bättre koppling mellan pris och risk, vilket är en bra tanke.  
 
 
5.2.2.2 Tillförlitlighet 
 
Samma affärsområdesansvarig tycker att statistisk data är tillförlitlig, men menar 
att de alltid måste använda sunt förnuft. Oftast återspeglar kreditrisken den 
faktiska risken, men det händer att saker inträffar som de ej förutsett då det kan 
vara svårt att förutse vad som kan hända. En annan menar att den statiska data 
som används för att uppskatta förluster är tillförlitlig  genom att man kontinuerligt 
går tillbaka och gör uppföljningar och utvärderar uppskattningarna. 
Gränsdragningsproblematiken upplevs som svår och små förändringar i en modell 
och dess antagande kan få ganska stora konsekvenser för slutresultatet. Det är 
därför viktigt att det även görs en affärsmässig bedömning, en bedömning som 
bör grunda sig på tidigare erfarenheter och sunt förnuft. En annan menar att 
gränser är alltid individuella och flytande och många faktorer spelar in. De måste 
titta på olika saker t.ex. företagets ledning och märke. De måste gå efter en känsla 
som är svår att klä i ord, antingen utvecklas en bra eller dålig känsla och i detta 
spelar många småsaker in. De största svårigheterna är nu i början när de inte har 
upparbetat någon större erfarenhet. 
 
 
5.2.2.3 Kreditbedömning 
 
En affärsområdesansvarig menar att innan tittade de mycket på bokslut och 
nyckeltal för företagskunder, nu tittar de mer på mjuka faktorer, på hur duktig 
företagsledaren är på att driva sitt företag. De träffar alltid nya kunder först innan 
de startar sin kreditapparat. De har fått nya system för riskklassificering för 
företagen och de lägger in fler parameter. Men han vet inte hur mycket detta beror 
på Basel II. Det är inte det att de inte gjorde det innan, men då hade de det mer i 
huvudet, nu läggs det mer in i datorn och systemen. En annan uttrycker att 
branschkunskap och relation till kunden är a och o. Banken gör årligen en 
årsgenomgång av kunden där de går igenom hela verksamheten. Ambitionen är att 
ha fyra till fem möten om året, beroende på storleken av kunden där de diskuterar 
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med kunden vad som händer i verksamheten. Viktigaste med kreditgivningen 
anser han vara att ha en nära relation till kunden och förstå vad kunden gör, vet 
banken det så vet de oftast riskerna. En affärsområdesansvarig menar att träffar de 
flesta kunder och då genomförs någon sorts kontroll. Banken försöker alltid jobba 
proaktivt i relationen till kunden, de ska hela tiden vara en partner och det ska inte 
vara en överraskning för dem att ett företag vill göra investeringar. De som har 
samma yrkesroll i organisationen har samma kreditbefogenheter. En tredje menar 
att det visserligen är viktigt med branschkunskap och närhet till kunden och de 
speciella förhållanden kunden kan befinna sig i.  Ofta känner den operativa 
personalen till saker eller nyheter som också vägas in i den slutgiltiga 
bedömningen. Det finns dock en tendens att modellerna blir alltmer avancerade 
och till viss del ersätter affärsmannaskapet. Detta kan ses som ett uttryck att den 
anställda ute på kontoren styrs alltmer från centralt håll där modellerna tas fram. 
En annan menar att utvecklingen mer styrt mot en intern ratingmodell och mer 
fokus på denna. Kreditbetyget avgör till stor del kreditgivningen, det har blivit ett 
viktigt styrmedel och det är mycket tack vare Basel II. 
 
 
5.2.2.4 Organisationspåverkan 
 
Vad det nya regelverket har inneburit för organisationen är svårt att svara på 
menar en av de affärsområdesansvariga. Men det har inte inneburit stora 
förändringar på alla nivåer. Den främsta skillnaden ligger på risk management 
sidan där det har satsats på att bygga upp en starkare kompetens med bl.a. 
nyanställningar och förstärkandet av en speciell enhet för detta. Ute på den 
operativa sidan kan den främsta satsningen sägas vara att utbildningen i 
fortsättningen kommer att anpassas till Basel II. Basel II-delar kommer då att 
ligga med i fortbildningen för exempelvis kontorschefer. 
Kommunikationsprocesserna har inte påverkats märkbart då inga nya nivåer har 
införts, det enda är att risk management sidan backar upp både den operativa 
verksamheten och ledningen centralt. Han anser att kunnandet om kreditrisker 
inom organisationen är väl förankrad och anser att de har god kompetens. 
Kompetensen uppdateras genom fortbildningar av olika slag, men några speciella 
satsningar är det inte tal om på operativ nivå. Han menar att dessa inte alltid ser 
förändringarna eftersom de är inbakade i systemen. Det har varit en omfattande 
process att ta fram interna system som klarar de nya kraven från FI.  
 
En annan affärsområdesansvarig menar att ett ökat fokus på kreditgivning och 
därav fler utbildningar om detta ämne. Det finns inte någon enskild utbildning 
som täcker alla behov men de kör ett antal utbildningar för att stärka upp 
kompetensen. Detta hade de kanske gjort ändå, men Basel II har drivit på något 
som ändå hade hänt, men det görs snabbare nu. Det gäller att ha en väldigt god 
förståelse för kunden, de kan inte bara luta sig tillbaka. De måste ha mycket bättre 
kontroll på riskerna och därför krävs bättre kunskap. Basel II gör att de blir bättre 
på att välja vilka kunder som ska ha krediter. Att de ser riskerna bättre och att det 
därav leder till mindre kreditförluster. Ratingmetoder fanns tidigare men det blir 
mer fokus på dem nu. Det kommer lite nya system och det läggs resurser på att 
anpassa sig till Basel, men det hade det kanske gjorts ändå. En tredje 
affärsområdeschef tycker inte att Basel II inneburit några förändrade processer. 
Även om enheterna blir större så ökar även mandaten lokalt. Organisatoriskt 
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större enheter innebär inte att det minskar lokalt mandat även ifall enheterna blir 
allt större. Han menar att det rent affärsmässigt är positivt att de lokala kontoren 
är starka med en tydlig lokal förankring. Det är på kontoren de träffar kunderna 
och det är det de lever av.  
 
Det har varit både kostsamt och tidskrävande att implementera de nya delarna av 
systemet, tidigare upplevdes det som arbetsamt att få på plats systemen för 
historisk data och koppla upp dessa mot övriga system. Idag känns läget mindre 
kritiskt när systemen börjar komma på plats och arbetsbördan har återgått något 
även ifall en del återstår att göra. Systemen är köpta utifrån och anpassade för det 
interna bruket, detta har varit ett mycket kostsamt arbete. Kostnaderna för 
implementeringen beräknas bli höga. Men de tror att de mer än väl kommer att ta 
igen detta genom att de nya systemen kan få bankens interna system godkända 
och därmed få lägre kapitalkrav.  
 
 
5.2.2.5 Krediter till nystartade företag 
 
En av de affärsområdesansvariga kan inte riktigt svara på om Basel II kan komma 
att leda till att nystartade företag, företag i nya branscher och företag i förändring 
får svårare att få lån beviljade. I vissa fall kan det säkert bli svårare, men långt 
ifrån alltid. För ett nystartat företag beror det på hur mycket information de kan 
presentera, ju mindre information desto svårare är det att göra en bedömning och 
då svårare att få kredit. Information, information, information tycker han är det 
viktigaste här. Han anser dock det svårt att idag besvara den här frågan. En annan 
affärsområdeschef anser att den nya förmånsrättslagen som påverkat utlåningen 
negativt till nya företag mer än Basel II. Men menar samtidigt att företag får 
betala högre ränta och då kan det ur ett större perspektiv kan det kanske hämma 
företagandet. Om det är hög risk ska de kunna ta betalt för det. Sett ur samhället i 
stort kan det hämma nyföretagandet, men det är inte bankernas roll, de är inte 
riskkapitalister. En annan affärsområdesansvarig tror inte att Basel II kommer 
leda till att nystartade företag, företag i nya branscher kommer att få svårare att få 
kredit. Däremot kommer krediter att prissättas annorlunda i framtiden med hjälp 
av de nya modellerna. Mer riskfylld utlåning kommer belastas med ett högre pris. 
Samtidigt kommer de kunder som har låg risk att få lägre kostnad för sina 
krediter. Han ser ingen risk att den höga kostnaden kommer att utesluta företag 
som tidigare fått kredit pga. av den höga kostnaden, en bank är fortfarande en 
bank dit olika typer av företag kan vända sig. En banks ansvar gentemot sina 
kunder är ett förtroende och det finns en tradition av att banken försöker att lösa 
finansiering även för mer riskfyllda kunder. Banken har ett ansvar som de inte tar 
lättvindigt på. Dessutom kan en kund som sköter sina åtaganden med tiden få 
bättre pris om denne visar att den betalar i tid osv. Det kan även ses som att det är 
en del av den långsiktiga kundrekryteringen.  
 
 
5.2.2.6 Riskkänslighet 
 
En av de affärsområdesansvariga tycker att det är sunt med ökad riskkänslighet, 
som kreditgivare har de inte bara ett ansvar mot sig själv utan även mot kunden, 
så att de inte försätter den i en sämre situation. Nu finns det bättre möjligheter att 
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ta rätt beslut. I slutändan blir det bättre för kunden även om det inte kan kännas så 
då de kanske får ett negativt besked. En annan pekar på att marginalerna på bolån 
har sjunkit kraftigt och det kan bero på att banker som inte haft lika mycket bolån 
har skaffat på sig krediter med lite lägre risk och då anpassat sig till detta vilket 
leder till lägre kostnader vilket sänker marginalerna. En tredje 
affärsområdesansvarig tror att Basel II ökade riskkänslighet kommer att leda till 
ökad konkurrens på utlåningsmarknaden.  
 
Samma affärsområdesansvariga utvecklar att konkurrensen på marknaden 
kommer att påverkas i hög grad av det nya regelsystemet. Exempel tas från USA 
där vissa aktörer som är duktiga på att identifiera vissa riskgrupper riktar sig 
speciellt mot dessa. Marknaden förväntas att förändras, från en ren bankmarknad 
där nya aktörer dyker upp till en finansieringsmarknad. Även konkurrensen 
mellan storbankerna och denna marknad förväntas genomgå förändringar. 
Hårdare konkurrens och mer medvetna strategier riktade mot olika typer av 
kundgrupper. Detta kan innebära billigare krediter för vissa kunder, exempelvis 
privatkunder med begränsad skuldsättning och där banken fördelar riskerna i en 
stor portfölj. Privatpersoner har i viss mån redan fått billigare krediter och kanske 
fortsätter denna utveckling. Omfattande företagskrediter måste fortfarande gå 
igenom en mer omfattande granskningsprocess då dessa tillhör portföljer med 
potentiellt större risker. Detta ligger i linje med att högriskkunder kommer att ha 
högre kostnad för sina krediter och tvärtom. Banken anser att det inte är mer än 
rimligt att vissa kunder inte ska betala för andra kunder, han menar att detta nu ger 
upphov till en rättvisare allokering av kreditkostnaderna i större utsträckning än 
tidigare. De vill även fortsatt ha god lönsamhet gentemot sina kunder. I detta 
avvägande ska risken vägas mot lönsamhet, vilket ofta kan vara en balansgång. 
Han anser vidare att det nya riskkänsliga regelverket inte kommer att göra att de 
tar större risker, då det finns starka traditioner inom organisationen vilka risker de 
är beredd att ta. En annan affärsområdesansvarig menar att det bästa med Basel II 
är att de mer kan vikta kunderna och då ha en mer rättvisande prissättning. De blir 
bättre med sina kreditanalyser och det blir tydligare kreditanalyser även för 
kunderna som borde gagna hela kreditmarknaden. En tredje tror inte att de 
kommer rikta sig mot vissa segment däremot så diversifieringen på prissättningen 
med Basel II. 
 
 
5.2.2.7 Information 
 
Ingen av de affärsområdesansvariga har känt att det från lokal nivå måste lämnas 
mer information till centrala delar av organisationen pga. av Basel II. En av de 
affärsområdesansvariga menar att det inte beräknats att detta ska ta några extra 
resurser ute i den operativa verksamheten då det täcks in av systemet när 
konsolideringar görs från centralt håll. Däremot kan det på centralt krävas något 
mer resurser för att ta fram den utökade information som ska lämnas till analytiker 
och övriga intressenter. Ingen av de affärsområdesansvariga känner till att någon 
information speciellt riktad till kunderna skulle ha tagits fram. En av bankerna har 
idag ingen speciell rådgivning eller information riktad till kunderna avseende 
Basel II Däremot har de lokala enheterna ålagts att informera kunderna löpande 
när dessa undrar något över de nya reglerna och vad dessa kan innebära för 
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kunderna. En annan affärsområdesansvarig menar dock att detta kanske sker 
naturligt i samband med möten med kunderna.  

5.2.3 Kreditchefer 

Samtliga kreditchefer anser att det gamla regelverket tog väldigt lite hänsyn till 
prissättningen för olika risker. Att samma risk tillämpas på helt olika företag anser 
en kreditchef vara i grunden fel. En annan av kreditcheferna menar att det tidigare 
inte gick att ta betalt för högre risker, men att det nya regelverket kommer att 
möjliggöra detta. Alla menar att ett bra och välskött företag med lägre risk bör 
gynnas av ett lägre pris. Samtliga anser också att den ökade differentieringen av 
priset för riskerna, som de tror Basel II kommer att innebära, är endast positivt. En 
tycker till och med att det är störande att han själv inte funderat i dessa banor 
tidigare utan bara accepterat hur det tidigare fungerat.  
 
 
5.2.3.1 Tillförlitlighet 
 
Flertalet av bankerna har redan sedan några år tillbaka arbetat med att utveckla 
och förfina sina instrument. Några av dem anser att i och med Basel II kommer 
detta att ske ytterliggare. Samtliga anser att deras bedömning av kreditrisken i 
oftast återspeglar den faktiska risken, vilket medför att de tror att deras modeller 
är tillförlitliga. En kreditchef berättade att förmågan att förutspå problem såsom 
fallissemang gör de genom en tvåstegsmodell som dels består av risken till 
finansiell påfrestning som graderas på en skala och dels av vilken motståndskraft 
som finns hos kunden om kassaflödet skulle förändras. Denna motståndskraft kan 
bestå i likvida medel eller ägarkapital i bakgrunden. Det optimala är att de kan 
förutspå dessa parametrar och hitta de kunder som har hög risk. Kreditförluster 
har främst skett i dem klasserna med sämre gradering och ganska få i de bättre 
fallen, där banken blivit tagen på sängen. Det är alltså så att fallen de inte kunnat 
förutspå alls är mycket få och detta skänker en trygghet. Det visas vid 
uppföljningar att systemet fungerar, tidigare har de bara trott att det fungerar nu 
kan det bevisas och på detta vis kan systemen anses fungera mycket väl. Den 
första delen är alltså att bedöma sannolikheten för att kunden inte ska fullgöra sina 
åtaganden och den andra delen är vad det finns för säkerheter om något skulle 
hända, dvs. vilka säkerheter man har vid en företagskonkurs. Kreditförlusterna ses 
i sammanhanget av det stora hela som småpengar och de känner sig trygga med 
utlåningsgraden i förhållande till kreditförlusterna. Två av kreditcheferna 
uttryckte dock en viss oro över den korta period som de ska hålla statistisk data. 
De menar att endast fem år bakåt i tiden inte är en tillräckligt lång cykel, då den 
inte speglar olika konjunkturer och räntevärden. Går de endast fem år tillbaka var 
det fortfarande en väldigt låg räntenivå. Dock menar en kreditchef att hade de 
tagit med data från början av 1990-talet då fokus låg på fastighetsmarknaden så 
hade kanske materialet ändå inte varit rättvisande och att det därav inte finns 
tillräckligt med information för att vidare material ska inhämtas. En annan 
kreditchef tror emellertid att instrumenten kommer att förfinas ju mer data de får.  
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5.2.3.2 Kreditbedömning 
 
Branschkunskap och relation till kunder anser allihop vara av fortsatt väsentlig 
betydelse. Detta är något som ligger centralt i kreditbedömningsprocessen. 
Kreditbedömningen i en av bankerna består av två saker, dels att titta på en 
historisk bild genom bokslut men framförallt att titta framåtriktat t.ex. på om de 
bedömer att kundens intäkter ska komma in i den takt som det förväntas, hur 
branschen, räntorna, valutan och förtroendet för ledningen ser ut. Klarar ledningen 
av att hantera problem som dyker upp?  Det är detta som inger förtroende. 
Alltsammans handlar om en framåtriktad bedömning och där kommer förtroendet 
för ledningen in som en väldigt viktig del. Mycket av kreditgivningen i denna 
bank ligger ute på kontoren med ganska stora befogenheter och ansvar som vilar 
på kontorscheferna. Dessa chefer får bara hålla sig inom sitt verksamhetsområde. 
Detta bottnar i kontorschefernas stora kunskap om kunderna och närområdet och 
att de vet mycket om hur företagen agerar. Detta anses vara en stor del av 
kreditprövningsprocessen. Mycket anses vara en fingertoppskänsla, huruvida de 
tror på en viss idé, en rimlig avvägning mellan risk och avkastning. Små kontor 
eller kontor med mindre erfarenhet får vid större affärer stöd av andra delar av 
organisationen, ett team sätts samman för att slutföra affären. Denna avdelning 
kommunicerar hur utlåningsportföljen påverkas av förändring i räntenivå, men 
även hur den förändras strukturellt. Det personliga engagemanget hos 
kontorscheferna anses som positivt då man är mer ovilliga att göra förluster, utan 
gör sitt yttersta för att undvika dessa. En lokal kännedom kan få tag i nödvändig 
information långt innan en central enhet skulle ha fått samma information.  
 
En andra kreditchef uttryckte det som att förtroendet för kunden är a och o. För 
nya företag så är de mjuka delarna, tro på företagsledaren etc. viktig. Tror de på 
företagsledaren tror de oftast mer även på de hårda delarna, de finansiella data. En 
tredje av kreditcheferna beskrev hur även de använder sig både av mjuka och 
hårda delar i sin kreditbedömning genom att den interna ratings som tas fram kan 
användas indirekt i diskussionen då banken kan fråga sig varför det är på ett visst 
vis. Fokusen på att kvalitativt bedöma kunden är en process som de försöker 
utveckla och som de kanske idag sätter ännu mer fokus på. Här försöker de hela 
tiden hjälpa de kundansvariga genom att få fram bättre sätt att jobba. Det finns 
mycket fokus på en mjuka delar och ratingen blir en sammanfattning av hela det 
materialet de tar in från kunden avseende finansiella faktorer. Kvalitativa faktorer 
är exempelvis vilken förmåga ledningen har, vilken marknad som finns och vilken 
utvecklingspotential som finns i bolaget. Detta material måste samlas in för att 
kunna göra en rating. Alla dessa faktorer klassas sedan i olika klasser. I 
slutbedömningen är det så att de finansiella faktorerna totalt sett väger högre än de 
kvalitativa faktorerna enligt en 70/30 regel som tillämpas.  
 
Endast en av kreditcheferna tror att branschkunskapen och relationen till kunden 
kan komma att påverkas av Basel II, detta på grund av att de då kommer att 
genomföra beräkningarna lite mer noggrant. Den ökade fokuseringen på 
framåtblickande är något som de allesammans gav uttryck åt. En kreditchef 
berättade att historiskt sett har denna bank tittat väldigt mycket på de siffror man 
fått som bokslut, medan idag handlar det om den framåtriktade verksamheten vad 
händer 1-3 år framåt i tiden? Här är det framförallt viktigt att se hur kassaflödet 
fungerar i den framåtriktade delen. Detta känns inte som någon stor skillnad, men 
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det ses som att bankens verktyg har slipats till och förfinats. Fokusen på detta gör 
att de försöker få hela organisationen att titta framåt istället för att titta bakåt. Det 
är en process då det är många som jobbat länge inom verksamheten. Det finns 
inom organisationen en vana att titta bakåt och inte framåt. Den ökade fokusen på 
framåtblickande beror dock inte bara på Basel II utan det ses egentligen som ett 
naturligt tänk. Det som hände i ett bokslut för ett par månader sen kan de inte 
påverka utan de måste ta reda på vad kunden vill och vad denne har för behov. 
Hur mycket av denna fokusering som berodde på Basel II hade de olika 
kreditcheferna dock skilda åsikter om, en kreditchef ansåg att detta inte bara var 
en utveckling inom bankvärlden utan även inom företagsvärlden och att det 
egentligen kan ses som en naturlig utveckling. Hur mycket av ansvaret som ligger 
ute på kontoren och kontorscheferna skiljer sig åt mellan bankerna, men 
kunskapen och relationen om kunden är här störst vilket medför att dessa spelar 
en oerhört väsentlig betydelse för alla bankerna.  
 
 
5.2.3.3 Krediter till nystartade företag 
 
Ingen ansåg att nya företag eller företag i nya branscher kommer att få svårare att 
få lån beviljade. En kreditchef menar till och med att det tvärtom kan bli lättare 
om bankerna blir snällare i sin bedömning, då det krävs mindre eget kapital i 
bankerna vilket frigör kapital. Han anser att marknaden kommer att förändras och 
konkurrensen om kunderna kommer att öka, men det kommer att avspegla sig i 
prissättningen. Han hoppas verkligen det i alla fall, för är ett företag i en riskabel 
bransch och har dåliga säkerheter bör de också betala ett högre pris.  Samtliga 
anser att Basel II inte leder till någon ny syn på nystartade företag, men att det 
kommer att föra med sig en mer markerad prissättning. Dock är det 
återbetalningsförmågan som är det viktigaste parametern då banken vill ha 
tillbaka de pengar de lånat ut eftersom det inte är bankens pengar utan tredje mans 
pengar. En kreditchef ansåg att de inte ser att det skulle vara svårare för nystartade 
företag eller företag att få krediter pga. av Basel II. Detta för att de här gör de 
samma bedömning som tidigare, däremot så kan det vara så att de försöker hitta 
andra vägar för att strukturera upp kreditfloran. Företag som har förhållandevis 
låga krediter ratas inte alls och här hamnar oftast de nystartade företagen, 
framförallt enmansföretagen. Här kan det också ses som att de kan lägga större 
tyngd av risken på ägaren, för det är inte bankens uppgift att tillhandahålla 
riskkapital. Detta kan göras genom att låna ut pengar direkt till ägaren som 
används i bolaget. För mer riskfyllda kunder är det fortsatt viktigt att banken kan 
ha säkerheter. Affärsidén är väsentlig, utan denna kan det inte bli något, detta kan 
ses som ett stort fokus på återbetalningsförmågan.  
 
 
5.2.3.4 Interna kontroller 
 
Samtliga kreditchefer uppgav att de genomförde interna kontroller av olika slag 
beroende lite på hur banken var organiserad. En kreditchef berättade att de hade 
uppföljningar på hur de beviljat krediter vilket skedde årligen både i form av 
rutiner och rapporter på lokal- och centralnivå. En andra kreditchef berättade att 
interna kontroller görs av kreditcheferna som följer upp kreditgivningen på 
kontoren, dessa kontrolleras i sin tur av en controllerfunktion på kreditsidan. 
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Denna controllerfunktion är ute på regionnivå och tittar på att verksamheterna 
följer de uppsatta instruktionerna. Det finns även ett instruktionspaket som de ser 
efter om det följs. Den totala portföljen på kontoret, sett ut ur ratingsynpunkt, 
jämförs med andra kontor, regionen eller hela Sverige. På detta sätt kan de 
komma fram till om det går bättre eller sämre för kontoret. Det kan ju vara ett 
engagemang som gör att totalen ser sämre ut än snittet i banken. Kontoren kan 
också följa om det skett någon förändring och följa sin egen utveckling. Det finns 
olika modeller som tittar på hur verksamheten fungerar, inte endast när det gäller 
kreditsidan dock. Kontrollsystemen upplevs generellt sett inte som negativa utan 
det ses mer som en hjälp liknande konsulter som är tillför att hjälpa till att rätta till 
sådant som börjat gå snett eller har gått snett. Det finns också en speciell enhet 
som kan träda in som stöd då den operativa enheten inte känner att de orkar, klarar 
av eller har tid att hantera ett besvärligt ärende som kan kräva lite av en 
specialkompetens. De kan komma in och se engagemanget med friska ögon och 
jobba den tid som behövs med ärendet tillsammans med andra. En tredje keditchef 
uppgav att det på varje nivå granskas hur väl kontorschefen följer sin limit, vilket 
vidare granskas av en mer centralt placerad chef och att detta utfördes löpande 
under året. Kontrollsystemen ses inte enligt en kreditchef som något negativt utan 
det ses mer som en hjälp, likt konsulter som är till för att hjälpa att rätta till sådant 
som börjat gå eller gått snett. En fjärde kreditchef ansåg att dem interna 
kontrollerna har påverkats av införandet av nya system byggts upp. I 
kreditprocessen i denna bank är kontoren autonoma och bestämmer allting själv 
utom vissa få saker. Kreditsidan däremot är en av dessa och kontoren bestämmer 
fortfarande priset på alla krediter. Vilka kreditrisker som ska tas avgörs av vilken 
limit olika kontorschefer har och som de måste hålla sig inom. Limiten beror på 
marknaden, på orten och på kompetensen på kontorschefen. Utöver detta går 
krediterna till en högre nivå som ser över det kontoren vill göra och bedömer 
riskerna för detta. Stora omfattande kreditbeslut tas av en grupp antingen på lägre 
nivå eller om det är exceptionellt stora belopp på central nivå. I varje nivå 
granskas hur väl en limit följs av en kontorschef, alla krediter följs upp. Detta 
granskas vidare av en mer centralt placerad chef, det är internkontrollprocessen 
och det görs löpande.  
 
Riktiga stresstester och känslighetsanalyser utfördes på en majoritet av bankerna 
på en mer centralnivå. Men hos de flesta genomfördes även ett stresstest på varje 
kreditärende eller större engagemang. Hos en av bankerna utfördes tester på 
områdesnivå och kontorsnivå också av den centrala avdelningen. Men att 
stresstester även görs på varje kreditärende, exempelvis av som händer om en 
rörelsemarginal inte infrias. Detta scenariotänkande finns med som ett sätt att 
stresstesta ett enskilt ärende. Hos en andra bank utfördes dessa stresstester endast 
vid t.ex. nya kunder eller kunder som kommit för nära kanten.  
 
 
5.2.3.5 Organisationspåverkan 
 
Hälften av kreditcheferna ansåg att Basel II kan och har påverkat organisationen i 
banken. En kreditchef anser att det är på grund av att de varit tvungna att bygga 
upp stora avdelningar för att kunna hantera all statistik. De har de redan tidigare 
haft interna system för detta, men skillnaden är nu att de även måste visa det för 
Finansinspektionen. Det har utgjort ett stort jobb att bygga upp en databas och att 
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göra analyser på alla håll samt stresstester i systemet. Basel II har ställt stora krav 
på att en stor apparat byggs upp för att klara detta. Tidigare har data om 
återbetalningsförmågan gjorts via papper, nu görs den via en dataapplikation. 
Detta finns nu i en större central databas där uppgifter nu kan hämtas av 
kreditavdelningar. Bakåt är detta en stor skillnad, men för medarbetaren är det 
ointressant hur det ser ut. Det har dock lett till att mer dokumentation förs t.ex. 
uppgifter angående motståndskraft. Det är en liten förändring av processerna 
genom dokumentationen men tänket anses vara detsamma. Processerna ses inte 
som om dem i stort har förändrats utan det är snarare ett par teknikaliteter. Men 
organisationsmässigt handlar det inte om någon större förändring efter som man 
alltid anser sig ha jobbat på samma sätt. Även en riskenhet har bildats som kollar 
systemet, levererar informationen till FI. Dessa data rörande risker har aldrig 
tidigare samlats ihop i denna omfattning. Det har även gjorts kraftiga 
utbildningssatsningar i banken. En annan kreditchef menar att organisationen varit 
under förändring ett tag, men att det märks att något är på gång. Det finns ett 
annorlunda tänk i organisationen exempelvis har kreditinstruktionerna i banken 
förändrats så att de ska bli mer harmoniserade med det nya synsättet i Basel II. 
Andra hälften av kreditcheferna ansåg inte att Basel II kan komma att påverka 
organisationen i någon större grad.  
 
En av kreditcheferna sade att Basel II inte inneburit något behov av nya 
kompetenser på den operativa nivån och att ingen explicit vidareutbildning på 
grund av Basel II hade gjorts endast information i det interna datasystemet som de 
anställda kunde läsa. Framöver trodde han dock att ytterligare information om 
Basel II skulle komma, men han var dock inte säker om det kom att innebära 
något specifikt utbildningspaket rörande Basel II, då Basel II:s införande ansågs 
ligga för långt bort. Han ansåg dock att kreditorganisationen har påverkats i den 
grad att de idag vid lite större volymer av kundunderlag vidarebefordrar det till 
branschspecialister centralt som hanterar alla kreditpropåer för vissa branscher. 
Detta kan sen användas för att bygga upp information och kan framförallt 
användas vid olika typer av benchmarking. Detta ses som en utveckling som 
kommer mer och mer. Beslutsnivåerna påverkas emellertid inte av detta, nere på 
operativ nivå har befogenheterna snarare ökats dels genom den allmänna 
konjunkturuppgången och dels genom den stabilitet som har varit under ett antal 
år.  
 
Samtliga kreditchefer menade att Basel II påverkar banken i stort men inte på 
kontorsnivå. Exempelvis finns det nu i en del banker en större central databas, så 
bakom systemen är det en stor skillnad, men för medarbetaren blir det ingen större 
förändring. En kreditchef tyckte att processerna i kreditbedömningen förändrats 
något då de tittar lite djupare på vissa saker nu till exempel vid klassificeringen av 
företag så tittar de på fler underparametrar vilket gör att analysen blir mer 
sofistikerad. Detta kan medföra att arbetet till en början nog kan ta längre tid, men 
han tror att det på sikt blir bättre. En andra kreditchef uttryckte det som att för den 
enskilda banken ses inte Basel II som någon stor förändring då de även tidigare 
fokuserat på återbetalningsförmåga, men det gäller branschen anser kreditchefen 
att ett skifte skett från säkerheter till återbetalningsförmåga. Tidigare så kunde de i 
princip låna ut vad som helst bara de hade säkerheter. Detta ses som en stor 
skillnad i branschen. En tredje kreditchef ansåg inte att de ute i verksamheten 
märker så mycket av Basel II utan fokus för detta arbete finns placerat centralt. 
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Denna centrala grupp arbetar intensivt med olika projekt och på regional nivå kan 
detta innebära att man får mycket förfrågningar av olika slag. Men själva 
informationen om Basel II har inte riktigt startat ännu, det är mest aktivitet på 
central nivå än så länge. Men så småningom kommer information att gå ut i 
organisationen till olika nivåer och medarbetare, denna information kommer blir 
segmenterad efter vilket behovet bedöms vara. Skulle vi gå längre ut i 
organisationen och fråga vad Basel I är så skulle de troligtvis endast känna till att 
det handlar om kapitaltäckningsregler. Däremot finns informationen om Basel II i 
systemet tillgängligt för alla, men det är inte alla som har intresset eller tiden att 
förkovra sig. Ute på operativ nivå får man saker utputtade till sig som man ska 
använda. Det är ju så att när modellerna tas fram av experter centralt så hämtas 
information från kontoren.  
 
En kreditchef menade att ingen förändring i synsättet eller sättet att arbeta hade 
skett på grund av Basel II, utan mer gjort om programmen så man kan plocka ut 
en statistisk databas. Sättet att hantera och bedöma kreditriskerna är likadant som 
de gjort tidigare, det känns därför naturligt som en naturlig övergång, som inte blir 
någon större övergång alls. Det blir inget annat tänk i övergången hur riskerna 
bedöms och det upplevs som tryggt. Det får däremot dramatiska förändringar på 
hur mycket eget kapital som behövs i banken. En annan kreditchef tycker att 
Basel II innebär ett ganska stort regimskifte, även om det i grunden inte förändrar 
kreditbedömningen, men det är ändå en ganska stor förändring. Vad det faktiskt 
leder till är han osäker på, men förhoppningsvis leder det till bättre prissättning i 
förhållande till risken. Han är dock inte säker på det och det finns en viss oro att 
bankerna tar för stora risker. 
 
Uppfattningarna om vad Basel II kan komma att ha få påverkan på styrningen i de 
olika bankernas organisation är olika beroende hur banken är styrd idag. En 
kreditchef anser det inte som att de på högre nivå är mer benägen att styra idag då 
de har tillgång till mer data. Däremot kan lokala avvikelser lättare ses och 
snabbare rätta in det som leder till högre grad av kalibrering i organisationen. 
Olika lokala bedömningar av risker kan upptäckas, för en olik syn på risker får 
inte förekomma. Det viktigaste är dock kontorschefens kunskap om kunderna är 
en mjuk parameter som är svår att mätas. Här är den personliga kontakten till 
kunderna viktig, exempelvis hur kompetent ledningen bedöms vara. En annan 
kreditchef ansåg dock att det är mycket hårdare styrning uppifrån nu och att det 
finns en helt annan kontroll och förmåga i de nya interna modellerna. Nu syns det 
direkt i statistiken om någon tar för hög risk. 
 
I alla bankerna har mycket resurser lagts ner på implementeringen av Basel II, 
ingen av kreditcheferna visste dock hur mycket. En kreditchef menar att 
kostnaderna för Basel II kommer att tas hem genom minskat kapitalbehov. Detta 
minskar kostnaderna för det egna kapitalet och vid en expansion behöver då inte 
nytt kapital föras in. Detta förutsätter att de inte går på några minor på vägen. 
Risken för misslyckade bedömningar anses inte utgöra någon skillnad mot innan.  
Det är inte så enkelt att de kan gå från en nivå i ägarkapitalen till en annan över en 
natt, då ratinginstituten också har sitt att säga. Detta påverkar bankens egen 
kreditkostnad då det gäller upplåningen. Det är en avvägningsfråga hur mycket 
kapital de väljer att lägga sig på när det gäller den långsiktiga planeringen inför 
framtiden då det gäller exempelvis förvärv och expansioner. Det är en stor uppgift 
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att avgöra hur stort eget kapital de väljer att behålla. Det är kanske ur detta synsätt 
inget alternativ att närma sig miniminivån enligt Basel II. En andra kreditchef 
anser dock inte att de kan anses ha haft något val, då att inte gå med i 
utvecklingen hade lett till att de kommit långt efter alla andra och varit förödande 
för dem.  
 
 
5.2.3.6 Konkurrens 
 
Hur mycket de olika bankerna följer varandra under införandet av Basel II är 
olika. Även uppfattningarna angående hur konkurrensen mellan bankerna kan 
påverkas av det nya regelverket är avvikande. En av kreditcheferna menar att de 
följer hur dem andra bankerna arbetar och att det är uppenbart att konkurrensen 
mellan bankerna kommer att påverkas. Jakten på väl skötta bra företag med låg 
sannolikhet har ökat, företag som ger ett lägre kapitalbehov. Dessa kunder jagas 
alltmer idag. Privatkunder är en mycket lägre risk än företag som grupp räknat, 
här är konkurrensen som hårdast. Pressade priser ökar konkurrensen på bl.a. 
bolånemarknaden. Även ratinginstituten har haft synpunkter på att vissa banker 
har för lite av vissa kundtyper och därmed en lite för hög risk. Detta har Basel II 
delvis medverkat till. Han anser dock att en viktig fråga är att de inte klassificerar 
kunderna fel för att spara eget kapital. Han menar att detta slår oerhört hårt 
tillbaka, då dagens utfall i så fall kan påverka sannolikhetsfördelningen för 
framtidens kundförluster negativt. En grupp med hög sannolikhet leder också till 
högre kostnader för banken. Det kan vara lockande att på lokal nivå att föra upp 
en kund någon nivå för att få lite lägre kapitalkrav. Det kontrolleras att de inte 
alltid glider mot det lite bättre, då detta slår tillbaka hårt på hela banken. Hela 
klassificeringssystemet smittas på så vis och leder till stora kostnader. Detta ses 
som kortsiktighet som inte lönar sig. Eftergranskningsfunktioner finns för att 
undvika detta. En andra kreditchef anser att om diskreptensen mellan de 
bankernas olika rating modeller är liten så kommer det inte leda till ökad 
konkurrens, så länge som inte FI godkänner dessa med stora skillnader. Dessa 
modeller bör vara någorlunda lika. En dålig rating som kundansvarig får kommer 
att innebära merarbete och det kommer att göra att de tänker sig för. Han tror inte 
att Basel II kommer att innebära några större rörelser i kundbaserna eller i 
rörligheten mellan bankerna den närmaste tiden. Han ser inte heller att någon 
bank har någon fördel, kanske bara om de kan frigöra mer kapital än 
konkurrenterna, men man tror inte det är fallet i Sverige idag. Potentialen för 
marknadsexpansion finns snarare utomlands, marknaden i Sverige är tuffare. På 
sikt tror han inte att det kommer att vara fyra storbanker utan kanske tre, maximalt 
tre inom 5 år. En tredje kreditchef menar att han har sett en enorm förändring i att 
kunderna fått en starkare ställning gentemot banken då konkurrensen har ökat, 
detta anser han dock inte ha något samband med Basel II. Han anser att det är en 
balansgång att samtidigt konkurrera med sina konkurrenter och hålla koll på 
risken, han som kreditchef måste hålla emot. Även den fjärde kreditchefen tycker 
att konkurrensen har ökat mellan bankerna, men han tror inte heller att detta beror 
på Basel II. 
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5.2.3.7 Konjunkturpåverkan 
 
Hur mycket utlåningen påverkas av konjunkturläget och om Basel II i sin tur kan 
ha någon inverkan på detta är det delade meningar om. En kreditchef menar att 
konjunkturläget påverkar utlåningen, I en högkonjunktur investeras det mer och 
banken hjälper till att finansiera expansionen. I lågkonjunktur så sjunker drar de åt 
investeringarna och detta påverkar också. Riskbedömningarna baseras egentligen 
på en längre period, på längre sikt, egentligen över en konjunkturcykel. Även den 
andra kreditchefen anser att konjunkturen påverkar utlåningen, investeringsviljan 
är inte så hög i en lågkonjunktur. Banken skulle kanske vilja att vissa företag inte 
investerar så förtvivlat mycket under högkonjunktur. Men dem ser sig själv inte 
endast som kreditgivare utan även som rådgivare.  En tredje kreditchef tycker inte 
att de tar så mycket hänsyn till konjunkturcyklerna, då de lever i dem och då är 
det svårt att identifierar dem. De tar dock hänsyn till att ränteläget är väldigt lågt 
nu och att detta inte är normalläget utan att normalläget är högre. Han anser 
emellertid att betalningsförmågan är god idag, men att när regelverket får fullt 
genomslag i alla svenska banker kan detta påverka konjunkturen, då det blir ett 
överskott av pengar, att bankerna kommer att jaga utlåningsmöjligheter och att det 
då blir lättare att låna. Detta kan då öka på effekterna i konjunkturerna. Den fjärde 
kreditchefen tror dock inte att det nya regelverket kommer att påverka 
konjunkturen.  
 
 
5.2.3.8 Information 
 
Hur kreditcheferna märker av några ökade kontakter med Finansinspektionen är 
olika. En kreditchef menar att den utökande kontakten med FI endast märks i form 
av stickprovskontroller och att medarbetare får kontakt med FI. Detta anses dock 
inte vara någon större företeelse. En andra anser att det kommer krävas fler och 
närmare kontakter med Finansinspektionen. Och att det samtidigt kommer att 
ställa högre krav på systemen att generera rätt information. Men även kontroll och 
uppföljning kommer att få högre krav ställda på sig och det kommer att läggas 
mer kraft på det. Men på samma gång har datoriseringen har förfinat det och det 
har därför blivit mycket enklare och effektivare. Den tredje och fjärde 
kreditchefen har inte ännu märkt någon tätare kontakt med FI ute i verksamheten 
En kreditchef menar dock att det märks att de måste lämna vidare mer information 
till central nivå för årsredovisningar och kvartalsrapporter, men inte så att de är 
överbelastade. Här handlar det om information av kompletterande art när de 
känner en osäkerhet i systemen.  En andra kreditchef har likaså inte märkt att de 
måste lämna mer information till rapporter och liknande och han tror inte heller 
att det kommer att behövas. En tredje menar att han inte känner av att de måste 
lämna mer information i kvartalsrapporter och årsredovisningar då detta är 
integrerat i systemen. Ingen av kreditcheferna har hört något om att de ska gå ut 
med information till kunderna angående Basel II. Men några menar att detta 
kommer att ske mer i de konkreta kreditförhandlingarna då de ska förklara för 
kunderna hur de bedömer. En kreditchef menar att diskussionen om kostnaden i 
förhållande till risken kan bli lättare att diskutera i och med Basel II.  
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5.2.3.9 Inställning till Basel II 
 
Samtliga kreditchefer ser bara Basel II som något positivt, främst på grund av den 
ökade differentieringen i prissättningen av riskerna. En kreditchef menar att även 
en bank som har en låg riskprofil också ska gynnas genom att detta återspeglas i 
behovet av eget kapital. Alla kreditchefer anser dessutom att deras bank kommer 
att gynnas mest av det nya regelverket. En kreditchef uttryckte specifikt att alla de 
nordiska bankerna gynnas av Basel II och att Basel II inte är tänkt att det ska vara 
en annan mängd kapital i bankvärlden utan att det ska fördelas om, där risken ska 
avgöra hur mycket kapital en bank ska ha. Han anser att det är en sund grundtanke 
i Basel II, att det är på återbetalningsförmågan som bankerna ska fokusera och att 
säkerheter har fått en mer underordnad betydelse då det gäller kreditrisker. Det är 
märkligt att de inte tidigare har reflekterat över hur tokigt systemet har varit. Han 
anser därtill att det är mer inspirerande att jobba med det nya regelverket. En 
andra kreditchef tycker att det tagit lite tid att vänja sig vid Basel II, de var så vana 
vid Basel I och Basel I var väldigt stelbent, det är en omställningsverksamhet nu. 
Men de litar allt mer på modellerna i takt med att de ser att de fungerar. En tredje 
kreditchef tycker att det nya regelverket i och för sig är bra. Han tycker dock det 
är lite märkligt att antingen så går banken efter mer generella regler eller så 
bestämmer de själv vilket regelverk de ska följa, så länge det godkänns av 
myndigheterna. Det förvånar han lite att myndigheterna inte har standardiserat det 
lite mer, dock anser han att detta kan vara både positivt och negativt. Han tycker 
även att det känns konstigt att regelverket inte är helt klart när det endast återstår 
sju månader tills införandet.  
 
Hur långt bankerna kommit i processen med implementerandet av Basel II är 
mycket olika. En del arbetar efter ambitionen att de kan använda de nya reglerna 
från och med nästa år och de arbetar nu för fullt för att få ut informationen till hela 
organisationen. Andra verkar ta det lite lugnare och informationen har inte ännu 
kommit särskilt långt ut i organisationen.  

5.3 Bankföreningen 
Bengt-Göran Löwenthal ekonom på Svenska Bankföreningen tycker det är bra att 
valfriheten ökat i och med Basel II. Det är en stimulans för de finansiella 
instituten att utveckla mer avancerade metoder och det ser han som positivt. 
Däremot tror han att bankvärlden uppfattar det nya regelverket som oerhört 
krångligt och betungande. Basel II är ett oerhört komplicerat regelverk så det är 
kolossalt komplicerat och betungade både i det förberedande skedet och 
kostnaderna för utvecklingsarbete och senare även att leva efter det här löpande är 
väldigt tungt. Det blir viktigare för bankerna att göra noggrannare 
riskbedömningar eftersom de kan få lägre kapitalkrav om de har noggrannare 
metoder. Då vill ju bankerna naturligtvis utveckla sina riskbedömningar. Han 
anser inte att historiska data för att göra prognoser om framtiden är 100 procentigt 
tillförlitliga. Men det finns inget bättre. Dock utvecklas inte framtiden som det 
varit historiskt för olika parametrar. Det är en svaghet men bankerna vill inte ha 
allt för långa krav på statistiska data. Det är inte säkert att prognoserna för 
framtiden blir bättre bara för att det finns historisk data längre tillbaka. Men det är 
klart att det ger nog något säkrare underlag om det finns längre tidsserier.  
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Tror att branschkunskap och relation till kunden bör vara lika betydelsefull nu 
som under tidigare regelverk, för bara för att det kommer nya regler innebär detta 
inte att detta skulle minska i betydelse. Det kommer nog att vara betydelsefullt 
även i framtiden. Han tror inte att det blir någon större förändring i svårigheten för 
nya företag eller företag i nya branscher att få lån beviljade. Själva 
kreditbedömningen påverkas inte av att det kommer ett nytt regelverk när det 
gäller kapitalkrav. Men det kan ju bli högre kapitalkrav om de inte kan få fram bra 
värden, detta kan leda dyrare lån i så fall, men han tror inte att det blir någon 
större förändring. Baselkommittén har infört i de slutliga reglerna att det finns en 
viss rabatt för mindre och medelstora företag när det gäller kapitalkrav. Det är för 
att motverka den här farhågan.  
 
Interna kontroller uppfattar han som väldigt väsentligt och det finns krav på det 
från Finansinspektionen och regelverket. Tror att de interna kontrollerna absolut 
ökar i och med Basel II. Han tror även att Basel II har inneburit en förändring för 
bankernas organisation. Han tror att det innebär en starkare fokusering på risk 
management och kontroller. Den andra pelaren innebär bland annat att 
Finansinspektionen ska göra samlad riskbedömning och där tas det med 
organisation, risk management och kontroller och mycket annat. Dock vet de inte 
idag hur Finansinspektionen kommer att genomföra dessa bedömningar, men det 
här är ett helt nytt moment som tillkommit i det nya regelverket. Det här är säkert 
en stor förändring som gör att bankerna kommer fokusera mycket mer på hela 
organisationen av risk management och riskkontroller. Utbildning tror han nog att 
det kommer att behövas och det pågår ett stort utbildningsarbete bland de banker 
som kommer att bli involverade i det nya regelverket. Tror att de gör en 
kraftansträngning som en engångsinvestering för att kunna hantera det nya 
regelverket, när de väl har gjort det måste de löpande följa upp det. Men det 
kommer inte att bli en sådan här kraftansträngning hela tiden.  
 
Bengt-Göran Löwenthal vet inte om bankerna infört nya risk management system 
men det har blivit en större fokusering på dessa system för att kunna upp det nya 
regelverket. Tycker Finansinspektionen att bankerna inte har tillräcklig kvalitet 
eller kontroll över risk management systemet kan de ställa krav på förändringar 
eller till och med lägga på dem extra kapitalkrav. Bankerna måste fokusera på att 
ha risk management system och metoder som tillfredställer Finansinspektionen 
krav. Bankerna får avsätta mycket resurser till detta. En del av de stora bankerna 
har fått lägga ner resurser i storleksordningen 500 miljoner svenska kronor 
vardera. Det visar lite vad det är frågan om. Det här är den största 
kraftansträngningen för bankväsendet som någonsin inträffat i världshistorien. 
Svårt att säga om de kommer att ta igen det. Men på något sätt måste det 
finansieras.  
 
Syftet med Basel II är att vara mer riskkänsligt för att spegla riskerna på ett bättre 
sätt. Syftet är väldigt bra, men sen vet han inte om de lyckas med detta, det får 
framtiden utvisa. Baselkommittén har inte riktigt något bra svar på om Basel II 
kommer att påverka konjunkturerna. Detta ligger ganska nära stresstesterna och 
det är det som är meningen med regelverket.  
 
Alla arbetar efter sina egna förutsättningar och de har så fullt upp att han inte tror 
att bankerna har så mycket tid att se hur konkurrenterna arbetar med det nya 
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regelverket. Tycker det är svårt att svara på om konkurrensen mellan de olika 
bankerna kommer att påverkas. Regelverkets syfte är inte att förbjuda bankerna att 
ta risker utan de ska ha bättre kontroll på vilka risker de tar och vara medvetna om 
att de tar högre risker och att de då tar bättre betalt för det eller håller en högre 
buffert. Hans spontana reaktion är att han inte tror att Basel II kommer att påverka 
konkurrensen.  
 
Bengt-Göran Löwenthal tror att det nya regelverket kommer att ställa högre krav 
kommunikation, på rapportsystem m.m, Både rapporter nerifrån och upp och 
instruktioner uppifrån och ner. Det ställs nog mycket högre krav och kunskaper 
mellan olika nivåer. Han undrar hur de som inte sysslar med det dagligen till 
exempel de som sitter i styrelsen kan tillgodogöra sig informationen. Det här blir 
ett system för specialister. Det ställs krav på att utforma den interna informationen 
på ett begripligt sätt allt eftersom vem som är mottagare av den interna 
informationen.  Han tror att en av de mest kritiska faserna för bankerna kommer 
att bli att få bankernas ansökningar om att få använda deras interna modeller 
godkända. Det är en oerhört detaljerad dokumentation bankerna skickar in. 
Finansinspektionen begär förtydligande och kompletteringar av bankerna om de 
inte tycker att de fått tillräcklig information. Tror att det kommer bli ett 
omfattande samarbete mellan bankerna och Finansinspektionen.  
 
Det har varit en del arrangemang där vissa banker bjudit in småföretagare och 
andra för att tala om vad det nya regelverket innebär. Det är viktigt att kunderna 
förstår att det krävs helt andra uppföljningar av banken, så att kunderna inte blir 
irriterade på banken, därav är det bra om bankerna förklara detta för dem. Så det 
är nog bra att kunderna får lite information om detta.   

5.4 Sammanfattning 
Samtliga banker har en optimistisk inställning till Basel II och alla verkar anse att 
deras bank kommer att gynnas mest av det. En kreditchef menade till och med att 
han irriterar sig på att de aldrig tidigare reflekterat över hur tokigt systemet varit. 
Majoriteten av respondenterna anser speciellt att den ökade differentieringen av 
priset för riskerna, som de tror Basel II kommer att innebära, är endast positivt. 
Även den individuella (kapitaltäcknings)kostnaden som möjliggörs genom det 
nya, mer riskkänsliga regelverket anses vara mer rättvisande än det gamla 
regelverket. Det är dock ingen av de tillfrågade operativa cheferna eller 
affärsområdescheferna som tror att Basel II kommer att innebära några större 
effekter för dem i deras arbete. En respondent menar att utvecklingen av de nya 
sätten att värdera risker inte märks på kontorsnivå på grund av att de till stor del 
serveras ett färdigt koncept genom systemen. Majoriteten av de tillfrågade anser 
emellertid att de interna systemen och modellerna för kreditriskerna är 
tillförlitliga. Flertalet menar även att den statistiska data som används i 
modellerna är tillförlitlig, men att sunt förnuft alltid bör användas. Emellertid var 
det några kreditchefer som uttryckte en viss oro över den korta period de ska hålla 
statistisk data. Detta på grund av att de inte anser att fem år är en tillräckligt lång 
cykel, då den inte speglar olika konjunkturer och räntenivåer. Dock menar en 
kreditchef att data från exempelvis början av 1990-talet inte hade varit rättvisande 
med anledning av fokuseringen på fastighetsmarknaden.  
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Branschkunskap och relationen till kunden anser samtliga respondenter vara 
fortsatt väsentlig betydelse. Samtliga banker betonar speciellt att det har blivit en 
ökad koncentration på en mer framåtblickande synsätt. Ett flertal banker uppgav 
att de tidigare tittat mer på bokslut och nyckeltal, medan de nu tittar mer på mjuka 
faktorer, likt förtroendet för företagsledaren. Förtroendet för kunden är a och o. 
Det är dock ingen som anser att Basel II ensamt står bakom denna förändring, 
men att den är en bidragande faktor. Det är ingen av de tillfrågade som tror att nya 
företag eller företag i nya branscher kommer att få det svårare att få lån beviljade. 
Däremot menade en affärsområdeschef att krediter i framtiden kan komma att 
prissättas annorlunda med hjälp an de nya modellerna. Alla tillfrågade uppgav att 
de använder sig av interna kontroller. Hur dessa interna kontroller ser ut och hur 
ofta de genomfördes var olika beroende på hur banken var organiserad. Dessa 
interna kontroller sågs inte som något negativt utan mer som en hjälp. Om Basel 
II kan komma att innebära några förändringar för bankernas organisation var det 
delade meningar om. Emellertid anser flertalet av de tillfrågade att förändringarna 
på mer lokal nivå endast kommer att bli marginella, de största förändringarna sker 
istället på mer central nivå. En kreditchef uttryckte det som att processerna inte i 
stort förändrats utan endast ett par teknikaliteter. Dock kan detta innebära att 
lokala avvikelser lättare ses, för nu syns det i statistiken direkt om någon tar för 
hög risk. En majoritet av de tillfrågade anser att konkurrensen har ökat mellan 
bankerna och en tror till och med att det inom fem år endast kommer att finnas tre 
storbanker i Sverige. Dock är det inte många som tror att denna utveckling beror 
på Basel II. Det är endast en som tror att det nya regelverket kan komma att 
påverka konjunkturen. Ingen av de tillfrågade operativa- eller 
affärsområdescheferna har märkt att de måste lämna mer information till 
centralnivå avseende kvartalsrapporter och årsredovisningar, utan allt sköts 
genom systemen. Några av kreditcheferna har märkt det, men det är inte så att de 
känner sig överbelastade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

 
 

6 

- SLUTDISKUSSION - 

 
I sista kapitlet förs en diskussion om problematiken som presenterats genom 
uppsatsens behandling av kapitaltäckningsfenomenet. Först besvaras 
forskningsfrågan som varit utgångspunkten uppsatsen och därefter studiens 
teoretiska bidrag. Slutligen ges utrymme för reflektion om studiens slutsatser följt 
av förslag till fortsatta studier.    
 

6.1 Forskningsfrågan besvaras 
Vilka konsekvenser kan det ökade inflytandet över kapitalkraven genom 
bankernas interna styrning i Basel II leda till? 
 
Uppsatsens empiriska studie har visat att bankerna lägger stor energi på att 
utveckla de interna modellerna som används för att avgöra bankens kapitalkrav. 
Trots detta finns det en generell uppfattning i de operativa delarna av bankerna att 
de kvalitativa bedömningarna av kreditrisker ökar i omfattning. Det kan dock 
understrykas att vilken riktning banken har valt till stor del beror på vilken syn de 
tidigare haft på verksamheten och hur den operativa delen av banken har styrts. 
Basel II behöver således inte innebära en likriktning av bankernas interna styrning 
när det gäller synen på kapitalkrav och kreditrisker. Utifrån dagens läge så kan 
konsekvenserna bli att någon eller några av storbankerna använder de nya interna 
modellerna för att skärpa styrningen över den operativa nivån medan andra 
kommer att använda modellerna för att öka mandatet för självständigt 
beslutsfattande på operativ nivå. Bankverksamheten framstår i sin helhet som en 
verksamhet med starka traditioner som påverkar implementeringen av Basel II. 
Basel II innebär visserligen stora förändringar för bankbranschen i stort men 
fortfarande är bankernas styrning och syn på den egna organisationen mycket 
tongivande under implementeringen. Det kan leda till att genomslagskraften för 
Basel II initialt kan få begränsade konsekvenser ute i den operativa verksamheten 
i vissa banker.  
 
Uppdaterade kapitaltäckningsreglering av banker har setts som en nödvändighet 
för att följa den förändring ekonomins struktur- och funktionsomvandling. Många 
banker har redan indirekt infört vissa delar av Basel II genom att förbättra sina 
system för hantering, mätning och minskning av olika risker. Basel II ska till 
skillnad från Basel I ha en närmare koppling mellan risk och kapitalkrav i varje 
enskilt fall. Olika regler ska tillämpas beroende på hur avancerade olika banker är 
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i sin risk och kapitalhantering. I det nya regelverket har just dessa faktorer tagits i 
beaktande då det innehåller större valfrihet för bankerna och tillämpar mer 
sofistikerade modeller för mätning av risk. Det är svårt att sätta en etikett på 
denna utveckling, avreglering är ett starkt ord men det nya regelverket ökar i alla 
fall graden av valfrihet. Huruvida denna valfrihet kan omsättas i handlingsfrihet 
av bankerna som väljer de interna modellerna är svårt att säga då detta är 
beroende av hur tillsynsmyndigheterna genomför sin uppföljning av bankernas 
verksamhet. Denna liberalisering av bankernas finansiella aktiviteter ses kanske 
av tillsynsmyndigheterna som en form av återtåg av reglerande ingripande där 
syftet är att få mer insyn i bankernas verksamhet. Om bankerna själva får var med 
och påverka utformningen av kapitalkraven genom de egna interna modellerna 
kan detta ses som att bankverksamheten i stort kommer att uppnå allmänhetens 
intresse varför en avreglering kan motiveras.  
 
Regleringen av bankernas risktagande kan motiveras genom att allmänheten har 
ett intresse av att bibehålla bankverksamheten sund för att främja den finansiella 
stabiliteten. Allmänhetens intresse är däremot svårdefinierat och utvecklingen av 
Basel II har skett samförstånd mellan många aktörer på den internationella arenan. 
Den ökade riskkänsligheten i regelverket kan ses som en förskjutning som ligger i 
linje med det internationella politiska etablissemangets vilja att tillåta högre 
risktagande i utbyte mot en modernare och effektivare ekonomi.  
 
Koncentrationen i bankernas kreditprövningsprocess har tidigare legat på 
säkerheter och på hur den historiska utvecklingen varit.  Detta har varit ett mer 
bakåtblickande synsätt som främst tagit hänsyn till bokslut och annan finansiell 
information om kunden. Sedan några år tillbaka har emellertid bankerna rört sig 
allt mer mot ett framåtblickande synsätt med mer fokus på de mjuka och 
kvalitativa faktorerna. Detta kan till stor del bero på att nya tekniker och metoder 
har förändrat sättet att arbeta. Basel II kan anses ha skyndat på denna process men 
många banker anser att de skulle ha genomfört dessa förändringar under en längre 
tidsperiod utan Basel II. Basel II har i de svenska bankerna bidragit till en 
förändrad syn på risk då regelverket uppmuntrar att risken bedöms för varje 
enskilt engagemang och på detta vis påverkar individuella engagemang bankens 
kapitalkrav. Detta gick inte att göra med det gamla regelverket utan bedömningen 
blev mer schablonartad. Genom att bankerna kan bedöma risken för varje enskild 
kund kan även differentieringen av prissättningen komma att öka. Det ses av 
bankerna som naturligt att svagare verksamheter kommer att belastas med en 
högre riskpremie medan starkare verksamheter med en lägre riskpremie. Basel II:s 
ökade differentiering av prissättningen kan medföra en utökad affärsmässig 
inställning i bankerna genom ökat fokus på avvägningen mellan risk och 
lönsamhet. Jakten på lönsamma kunder och en ökad konkurrens kan i sin tur 
under extrema konjunkturer medföra flockbeteende på marknaden. Konsekvensen 
av ett sådant flockbeteende kan leda till en förstärkning av svängningar i 
ekonomin.   
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6.2 Studiens teoretiska bidrag 
Begreppet risk och synen på risker ute i bankernas operativa verksamhet är under 
förändring och detta är till stor del en konsekvens av Basel II. I samtliga banker 
finns tecken som tyder på att en förskjutning i kreditbedömningsprocessen från en 
tidigare fokusering på säkerhet för beviljad kredit till ett mer framåtblickande 
perspektiv med ökat fokus på kundens återbetalningsförmåga. Uppfattningen i 
bankernas operativa verksamheter är att denna utveckling har förstärkts och 
skyndats på av Basel II. Detta är alltså i linje med BCBS:s (2002) syfte med Basel 
II ska gynna just ett mer framåtblickande tillvägagångssätt av kapitalövervakning 
genom att uppmuntra banker både att identifiera eventuella risker idag och i 
framtiden. Det framåtblickande perspektivet har inneburit att allt fler kvalitativa 
bedömningar görs ute i bankerna. Danielsson (2002) menar att det är omöjligt att 
skapa perfekta modeller för att mäta risk och att de flesta marknadsriskmodeller 
uppvisar brist på robusthet och hög volatilitetsrisk. Danielsson (2002) anser att 
detta kan medföra att tillförlitligheten av utfallen i vissa modeller kan vara 
ungefär lika säkra som ett roulett hjul. Denna begränsade tillförlitlighet av utfallen 
i modellerna kan leda till att om osäkerhet infinner sig inför de interna modellerna 
kan detta kompenseras av kvalitativa bedömningar i beslutsprocessen inom 
bankerna. 
 
Sawabe (2005) menar att vid en förändring av den formella strukturen av 
regelverk måste Finansinspektionen såsom offentlig myndighet avlegitimera de 
rutiner som idag är gällande i bankernas verksamhet. Med dem nya systemen 
finns det tecken på i den operativa verksamheten att kreditrisken förknippas med 
och i större grad läggs ut på den enskilda kredittagaren. Detta har setts som en av 
de stora skillnaderna mellan det nya och gamla regelverket ute i bankerna då det 
gamla regelverket ansågs ta väldigt liten hänsyn till olika kunders risker. Risk 
mäts idag genom historiska sannolikheter som innebär att risken att ett företag går 
i konkurs mäts genom den relativa frekvensen att ett företag under samma 
förhållanden hade gått i konkurs i det förflutna. Enligt McGoun (1995) är en 
sannolikhetsmätning av risk varken enkel eller okomplicerad. Han menar att 
teorin om relativ sannolikhet som främst används idag har ett antal svåra problem 
som ifrågasätter dess användning som mätinstrument till risk. 
Referensklassproblemet beskriver problematiken att finna jämförbar statistik för 
att möjliggöra prognosticering av framtidens risker med hjälp av historiska utfall. 
Bankerna uttryckte en viss oro över begränsningen av den korta period av 
statistisk data som finns tillgänglig men menade samtidigt att de använder den 
bästa tillgängliga informationen. Det framkom under intervjuerna att de interna 
modellerna sågs som något begränsade genom att bankerna idag befinner sig i en 
behaglig miljö pga. den gynnsamma konjunkturen och den finansiella stabiliteten 
som förelegat den senaste tiden. Danielsson (2002) menar på grund av att de 
statistiska egenskaperna av data är annorlunda under kriser än under stabila 
perioder kan statistiska modeller bryta ihop under finansiella kriser. Samtidigt 
hade det var problematiskt att använda data längre tillbaka från början av 1990-
talet då det hade kunnat ge upphov till ett referensklassproblem genom inte hade 
gett en rättvisande bild på grund av fokuseringen på fastighetsmarknaden. FMG 
(2001) bekräftar detta genom att data som tas från närheten av en kris kan anses 
som värdelös för ändamålet att beräkna en risk. I bankerna finns en erfarenhet och 
ett minne av vad som hänt under tidigare finansiella kriser, detta kan påverka 
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synen på de interna riskmodellernas trovärdighet. I de svenska storbankerna håller 
de nya interna modellerna för riskmätning på att implementeras, trots detta 
framhåller den operativa verksamheten att den kvalitativa bedömningen av 
kunden inte får bli lidande. Mjuka faktorer som företagets affärsmässiga 
framtidsutsikter, företagsledningens skicklighet och förtroendet för dess 
bedömningar och förmåga att hantera problem är en väsentlig del i den operativa 
riskbedömningen. Osäkerheten vid användandet av modeller och modellernas 
begränsningar att fånga en komplicerad verklighet kan i förlängningen leda till ett 
ökat fokus på de kvalitativa bedömningarna av kreditrisker.  

6.3 Reflektioner över studiens slutsatser 
Studien är av spekulativ karaktär och har syftet att utforska några av de 
konsekvenser som kan uppkomma i samband med implementeringen av Basel II. 
Eftersom Basel II fortfarande genomgår justeringar och ännu inte har 
implementerats fullt ut är möjligheten att ge klara svar begränsade. Däremot kan 
den nuvarande utvecklingen och attityderna till Basel II beskrivas och vad dessa i 
förlängningen kan få för konsekvenser för bankerna och de intressenter som 
verkar i bankernas närhet. Undersökningen är utförd i bankernas operativa 
verksamhet och kan därför inte sägas projicera en rättvisande bilden om vad Basel 
II inneburit för bankerna i sin helhet men dock väl belysa vilket genomslag 
regelverket fått ute i den operativa delen av de svenska storbankerna. Studien kan 
dock sägas bidra till initieringen av en helhetsbild som anses viktig då det är 
intressant att se hur mycket av Basel II som realiserats. Vidare kan slutsatserna 
inte sägas gälla hela den svenska bankmarknaden då det endast är de fyra 
storbankerna som deltagit i studien. Trots att dessa utgör en stor del av marknaden 
kan mindre aktörer och nya aktörer vara nog så viktiga för konkurrensen och de 
resonemang som förts kring relationen mellan risk och prissättning av krediter. 
Detta kan dock försvaras genom att den genomsnittliga bankkunden fortfarande 
inte uppvisar någon större rörlighet på marknaden. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Det har visat sig att svenska storbankers kapitaltäckningsgrad har förändrats över 
tiden. Kanske är det även så att kapitaltäckningen kommer att förändras inför 
framtiden och det kan därför vara intressant att göra en uppföljning över en längre 
period hur kapitaltäckningen i svenska banker har utvecklats. Detta skulle 
exempelvis kunna jämföras med den ekonomiska utvecklingen i samhället.  
 
Denna uppsats har fokuserat på kapitaltäckning i bankernas operativa delar varvid 
andra undersökningar om synen på och styrningen av kapitalkrav skulle kunna 
undersökas på andra nivåer i bankerna eller möjligtvis jämförelser däremellan. 
Det har även visat sig att bankernas olika syn på den egna styrningen, 
organisationen och dess traditioner kan påverka användandet av de interna 
modellerna för fastställande av kapitalkrav. En studie som jämför olika banker 
skulle därför kunna finna ytterligare intressanta förklaringar till vad som påverkar 
synen och styrningen på kapitalkraven inom svenska banker. 
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Bankmarknaden har i takt med omvärldens förändringar en alltmer internationell 
marknad och svenska banker expanderar just nu kraftigt utan för Sveriges gränser. 
Det kan undersökas hur detta påverkar synen på kapitaltäckningsgraden eller om 
det finns några signifikanta internationella skillnader eller förhållanden som 
påverkar bankernas och dess intressenter. 
 
Operativa risker ses inte som en av de större delarna av Basel II och tekniken för 
att mäta operativa risker är fortfarande under utveckling, det kan därför vara 
intressant att följa utvecklingen av synen på operativa risker med Basel II som 
exempel. Marknadsrisker är ett mer utvecklat riskområde i Basel II och har till del 
påverkat utformningen av regelverket i sin helhet, för den som är intresseras av 
hur synen på marknadsrisker påverkat utformandet av regelverket kan detta vara 
en källa till ytterliggare studier. 
 
Basel II är fortfarande under implementering men redan har ett antal uppsatser 
skrivit om regelverket ur både företagsekonomisk och juridisk synvinkel. 
Studierna har dock den begränsningen att de är inledande och spekulativa till sin 
karaktär och därför kan följas upp med kompletterande studier. Sist men inte 
minst så finns det omfattande och nästintill obegränsade möjligheter att följa upp 
Basel II:s politiska och makroekonomiska konsekvenser. Detta ur en stor rad olika 
perspektiv, exempelvis ur olika intressenters perspektiv och ur ett nationellt eller 
internationellt perspektiv.  
 



Källförteckning 
 
 
 
Publicerade källor 
 
 
Andersen, Ib, (1998) Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, 

Lund 
 
Bell, Judith, (1995) Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 

Lund, Andra upplagan 
 
Booth, Ken & Smith, Steve, (1995) International relations theory today, 

Polity, Cambridge 
 
Danermark, Berth, Ekström, Mats, Jakobsen, Liselotte, Karlsson, Jan, 

CH., (1997) Att förklara samhället, Studentlitteratur, Lund 
 
Egeidius, Henry, (1986) Positivism-fenomenologi- hermeneutic, 

Studentlitteratur, Lund  
 
Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, (1997) Att utreda, 

forska och rapportera, Liber Ekonomi, Malmö, Upplaga 5:1 
 
Halvorsen, Knut, (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 

Lund  
 
Herakleitos, 5/400-talet f.Kr. (1987) Fragments / Heraclitus ; a text and 

translation with a commentary by T.M. Robinson, Univ. of Toronto 
Press, cop. Toronto 

 
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo, (1992) Utredningsmetodik för 

samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund, Andra 
upplagan  

 
Porter, Theodore. M, (1996) Trust in numbers, Princeton University 

Press, USA 
 
Riahi-Belkaoui Ahmed (2004) Accounting Theory, Thomson Learning, UK, 

Femte upplagan 
 
Rosengren, Karl Erik & Arvidsson, Peter, (1992) Sociologisk metodik, 

Almqvist & Wiksell Förlag AB, Fjärde upplagan 
 
Smith Dag, (2000) Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, Andra 

upplagan  
 



Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, (1998) Basics of qualitive research, 
techniques and procedures for developing grounded theory, SAGE 
Publications, Inc., USA, Andra upplagan 

 
Wolk, Harry, I., Dodd, James, L., Tearney, Michael, G. (2003) Accounting 

theory, conceptual issues in a political and economic environment, 
Thomson, South-Western, USA, Sjätte upplagan  

 
 
Tidskrifter 
 
Blum, Jurg, (1999) “Do capital adequacy requirements reduce risks in 

banking?”, Journal of Banking & Finance, vol. 23, 1999, 755-771 
 
Chua, Wai, Fong, (1996) “Teaching and learning only the language of 

numbers-monolingualism in a multilingual world”, Critical 
Perspectives on Accounting, vol. 7, 1996, 129-156 

 
Danielsson, Jon, (2002) “The emperor has no clothes: Limits to risk 

modelling”, Journal of Banking & Finance, vol. 26, 2002, 1273-
1296 

 
Financial Market Group and Economic & Social Research Council, 

(2001) “An academic response to Basel II”, Special paper series, 
Special paper no 130, May 2001  

 
Furlong, Frederick & Keeley, Michael, (1989) “Capital regulation and 

bank risk-taking: A note”, Journal of Banking & Finance, vol. 13, 
1989, 883-892 

 
Grahl, John, (2006) “Financial integration in the EU: policy issues and 

proposals”, Critical perspectives on accounting, vol. 17, 2006, 253-
267 

 
Hellman, Murdock, Stiglitz, (2000) “Liberalization, moral hazard in 

banking and prudential regulation: Are capital requirements 
enough?”, The American Economic Review, vol. 90, March 2000, 
147-165 

 
Jönsson, Sten, (1991) “Role Making For Accounting While The State Is 

Watching”, Accounting, Organizations and Society, vol. 16, Issue 
5/6, 1991, 521-547  

 
Kirstein, Roland, (2002) “The new Basle Accord, internal ratings, and the 

incentives of banks”, International Review of Law and Economics, 
vol. 21, 2002, 391-412 

 
Lind, Göran, (2005) ”Basel II – nytt regelverk för bankkapital”, Sveriges 

Riksbank, 2005, 22-30 



 
McGoun, Elton,G. (1995) “The history of risk “measurement”,  Critical 

perspectives on accounting, vol. 6, 1995, 511-532 
 
Power, Michael & Laughlin, Richard (1996) ”Habermas, Law and 

Accounting”  Accounting, Organization and Society, vol. 21, no. 5, 
1996, 441-465  

 
Rime, Bertrand, (2005) “Will Basel II Lead to a Specialization of 

Unsophisticated Banks on High-Risk Borrowers?” International 
Finance, vol. 8:1, 2005, 29-55 

 
Sawabe, Norio, (2002) “The role of accounting in bank regulation on the 

eve of Japan´s financial crisis: A failure of the new capital adequacy 
regulation”,  Critical perspectives on accounting, vol. 13, 2002, 
397-430 

 
Townley, Barbara, Cooper, David J,  Oakes, Leslie (2003) “Performance 

measures and the Rationalization of Organizations”, Organization Studies, 
vol. 24, 2003, 1045-1071 

 
 
Elektroniska källor 
 
About Bank for International Settlements [www] Hämtat från 

http://www.bis.org/about/index.htm [2006-04-03] 
 
About the Basel Committee [www] Hämtat från 

http://www.bis.org/bcbs/index.htm [2006-05-27] 
 
Amendment to the capital accord to incorporate market risks (2005) 

[www] Hämtat från  
          http://www.bis.org/publ/bcbs119.htm [2006-04-12] 
 
Amendment to the capital accord to incorporate market risks (1996) 

[www] Hämtat från  
          http://www.bis.org/publ/bcbs24.htm [2006-04-10] 
 
Bank failures in mature economies, (2004) Working Paper No. 13, Basel 

Committee on Banking Supervision, April 2004 [www] Hämtat 
från http://www.bis.org/publ/bcbs_wp13.pdf [2006-04-18] 

 
Bank och Finansstatistik, Svenska Bankföreningen [www] Hämtat från 

http://www.bankforeningen.se/Statistik/Bank-
%20och%20finansstatistik.aspx [2006-04-22]  

 
Basel II: The New Basel Capital Accord - Third Consultative Paper April 

2003 [www] Hämtat från http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm 
[2006-04-20] 

 



CEBS, Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process 
under Pillar 2 (CP03 revised) (2006) [www] Hämtat från  
http://www.c-ebs.org/pdfs/GL03.pdf [2006-04-20] 

 
Central bank governors and heads of supervision endorse the publication 

of the revised capital framework (26 June 2004) [www] Hämtat 
från www.bis.org/press/p040626.htm 060331 G10 [2006-04-12] 

 
Country Risk Classifications of the Participants to the Arrangement on 

Officially Supported Export Credits [www] Hämtat från 
http://www.oecd.org/dataoecd/47/29/3782900.pdf [2006-04-18] 

 
Ferguson, Roger, W, Jr, Vice Chairman of the Board of governors of the 

US Federal Reserve System, Basel II – a realist´s perspective, 
(2003) [www] Hämtat från 
http://www.bis.org/review/r030416d.pdf [2006-04-20] 

 
Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av 

finansiella företag, FFFS 2005:1 (februari 2005) [www] Hämtat 
från 
http://www.fi.se/upload/30_Regler/10_FFFS/2005/FFFS0501.pdf 
[2006-04-08] 

 
Finansinspektionen, Debattartikel om Basel II: Finansinspektionen 

klarar rågången mot bankerna [www] Hämtat från 
http://www.fi.se/Templates/ListPage____2434.aspx?Year=2004 
[2006-04-20] 

 
Finansinspektionen, ”FI granskar bankernas riskbedömningar” 2005-08-

10 [www] Hämtat från 
http://www.fi.se/upload/30_Regler/50_Kapitaltackning/Basel_anso
kan_050810_1013.pdf [2006-04-15] 

 
Finansinspektionen, ”Kartläggning av institutens anpassning till ett nytt 

regelverk avseende institutens interna kapitalbehov” 2004-07-09 
[www] Hämtat från 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skri
velser/2002/kapitalbehov_040709.pdf [2006-04-20] 

 
Finansinspektionens ordlista [www] Hämtat från 

http://www.fi.se/Templates/PopupPage____2355.aspx#K [2006-04-
07] 

 
Finansinspektionens rapport 2001:1 Riskmätning och kapitalkrav: 

Baselkommitténs förslag till nya kapitaltäckningsregler ur ett 
svenskt perspektiv [www] Hämtat från 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapp
orter/2001/rapport2001_1.pdf  [2006-04-12] 

 



Finansinspektionens rapport 2002:8 Riskmätning och kapitalkrav II: En 
lägesrapport om arbetet med nya kapitaltäckningsregler [www] 
Hämtat från  
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapp
orter/2002/rapport2002_8.pdf [2006-04-12] 

 
Finansinspektionens rapport 2005:8, Företagens interna 

kapitalutvärdering [www] Hämtat från 
http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapp
orter/2005/Rapport2005_8.pdf [2006-04-12] 

 
Finansinspektionen, Utkast till föreskrifter om värdepapperisering 

[www] Hämtat från 
http://www.fi.se/Templates/Page____5461.aspx [2006-04-13] 

 
Företagarna, Basel II: Nya kapitaltäckningsregler – så påverkas ditt 

företag 2005-04-22 [www] Hämtat från 
http://www.foretagarna.se/sverige/newspage____3067.aspx [2006-
04-22] 

 
Greenspan, Alan, (1998) The role of capital in optimal banking 

supervision and regulation [www] Hämtat från 
http://www.ny.frb.org/research/epr/98v04n3/9810gree.pdf [2006-
05-27] 

 
Heid, Frank, Is regulatory capital pro-cyclical? A macroeconomic 

assessment of Basel II (2003) Deutsche Bundesbank) [www] 
Hämtat från 
http://www.bis.org/bcbs/events/wkshop0303/p05heid.pdf [2006-
04-22] 

 
Heikensten, Lars, Riksbankschef, Anförande (2004-11-16) Riksbanken 

och risker i det finansiella systemet [www] Hämtat från 
http://www.riksbank.se/pagefolders/17173/041116.pdf [2006-04-10] 

 
History of the Basel Committee and its Membership [www] Hämtat från  
          http://www.bis.org/bcbs/history.htm [2006-04-11] 
 
International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards, A Revised Framework, November (2005) [www] Hämtat 
från http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf   [2006-04-11] 

 
International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards (1998) [www] Hämtat från 
http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf  [2006-04-10] 

 
Jacobson, Tor, Lindé, Jesper, Roszbach, Kasper, (2005) Credit risk 

versus capital requirements under Basel II: are SME loans and 
retail credit really different? [www] Hämtat från 
http://www.bis.org/bcbs/events/crcp05jacobson.pdf [2006-04-22] 



 
Kapitaltäckning (Basel II) [www] Hämtat från 

http://www.fi.se/Templates/ListPage____2914.aspx [2006-04-09] 
 
Lybeck, J, Dagens industri, ”Med Basel II kan ”Fi” bli för intim med 

bankerna” [www] Hämtat från 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO
%3dIndex%26ArticleId%3d2004%5c08%5c24%5c114135%26src
%3ddi [2006-04-22] 

 
Nyhetsbrev, Svenska Bankföringen nr 5 2005 [www] Hämtat från 

http://www.bankforeningen.se/Publicerat/Arkiv/NyhetsbrevNr5%2
02005.aspx [2006-04-24] 

 
Overview of The New Basel Capital Accord, Consultative document, Basel 

Committee on Banking Supervision (2003) [www] Hämtat från  
          http://www.bis.org/bcbs/cp3ov.pdf [2006-04-10] 
 
Papademos, Lucas, ECB Globalisation, inflation, imbalances and 

monetary policy (2006) [www] Hämtat från 
http://www.ecb.int/press/key/date/2006/html/sp060525.en.html 
[2006-05-27] 

 
Roldán, José María, Chair of the Committee of European Banking 

Supervisors, The strengths of Basel II, European Parliamentary 
Financial Services Forum 19 January 2005 [www] Hämtat från 
http://www.c-ebs.org/speeches/SP12.htm [2006-04-18] 

 
Schmidt Bies, S, Linkages between internal capital measures and 

regulatory capital requirements (US Federal reserve System) 
(2005) [www]  
Hämtat från http://www.bis.org/review/r051212g.pdf [2006-04-18] 
 

Strejber, Eva, Sveriges Riksbank Are we ready to deal with a cross-
border banking crisis in Europe? (2006) [www] Hämtat från 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=21523 [2006-05-
27] 

 
The application of Basel II to trading activities and the treatment of 

double default effects (2005) [www]  
Hämtat från http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm  [060411] 

 
The Norwegian Savings Banks Association, Submission on the proposal 

for a new capital adequacy framework (2003) [www] Hämtat från 
http://www.bis.org/bcbs/cp3/nosabaas.pdf [2006-04-18] 

 
Topping, Simon, Executive Director, Banking Policy, Hong Kong 

Monetary Authority, Improving the management of risk through 
implementation of Basel II,  (2005) [www] Hämtat från 
http://www.bis.org/review/r050930i.pdf [2006-04-20] 



 
Årsredovisning, Föreningssparbanken, Handelsbanken Nordea och SEB 

2001-2005 
 
 
Intervjuer 
 
Alexander Klein, Bankchef, Föreningssparbanken, Trelleborg [2006-05-
10] 
 
Anders Jerntorp, Bankdirektör/Kreditchef, Föreningssparbanken, Malmö 
[2006-05-04] 
 
Anders Persson, Kreditchef, Handelsbanken, Malmö [2006-05-10] 
 
Anders Rahm, Kreditansvarig, SEB, Lund [2006-05-15] 
 
Bengt-Göran Löwenthal, Ekonom, Svenska Bankföreningen, Stockholm 
[2006-05-11] 
 
C-G Lindberg, Bankdirektör, Handelsbanken, Lund [2006-05-05] 
 
Gunilla Grimbäck, Nordic Retail and Private Banking, SEB, 
Stockholm/Malmö [2006-05-03] 
 
Johan Lundström, Företagsrådgivare, Nordea, Norrtälje [2006-05-04] 
 
Lars-Gunnar Hermansson, Regionkreditchef, Malmö [2006-05-11] 
 
Lars Öhberg, Företagsrådgivare, Föreningssparbanken, Trelleborg [2006-
05-10] 
 
Ola Reis, Bankdirektör, Kontorschef, Nordea, Trelleborg [2006-05-11] 
 
 
 



 
 
Bilaga A: Intervjufrågor till kreditchefer 
 
Övergripande frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat för denna bank? 
- Hur kommer det sig att du hamnat här? 

 
2. Vad tycker du om den utökade valfriheten i Basel II i förhållande till Basel 

I? 
 

3. Vad anser du är styrkan med Basel II? 
- Vad anser du vara svagheten med Basel II? 

 
Kreditrisker 
 

4. Hur har du märkt av utvecklingen av nya sätt att se på hanteringen av 
risker? 

 
5. Hur tillförlitligt anser du det är att använda er statistiska data för att 

uppskatta era förluster? 
 
6. Hur väl återspeglar kreditrisken i er bedömning den faktiska risken? 

- Vilka metoder använder ni för att komma så nära som möjligt? 
 

7. Upplever du att det finns en gränsdragningsproblematik angående riskvikter 
och antagande i modeller? 

 
8. Hur betydelsefull är branschkunskap och relationen till kunden? 

 
9. Kommer Basel II att leda till någon ökad svårighet för nya företag, företag i 

nya branscher eller företag i förändring att få lån beviljade?  
 

10. Vad används uppskattningarna av kreditrisker till?  
 

11. Hur använder ni er av interna kontroller? 
 

12. Hur ser du på uppföljningar exempelvis stresstester/känslighetsanalyser? 
- Hur regelbundet genomför ni dessa tester/analyser? 

 
Intern styrning/organisationsförändringar 
 

13. Vad har Basel II inneburit för eran organisation? 
- Har det inneburit organisationsförändringar? Nyanställningar? Ökat 
behov av andra kompetenser och utbildning? Förändrade processer? 
Har styrningen påverkats? 

 



14. Vad tror du det kommer att innebära i framtiden? 
 

15. Har ni infört några nya metoder i era risk managementsystem? Nya 
system? 

 
16. Har Basel II inneburit en ökad kostnad för er? 

- Om ja, hur ska ni ta igen detta i framtiden? 
 

17. Hur ser du på den ökad riskkänsligheten i Basel II? 
- Kan ni ta hänsyn till affärscykler och den allmänna ekonomiska 
utvecklingen? 
- Påverkas utlåningen i olika konjunkturcykler? 
 

18. Följer ni hur de andra bankerna arbetar? 
- Använder ni någon form av benchmarking? 
- Hur kommer det påverka konkurrensen mellan bankerna? 

 
19. Kommer Basel II att påverka kommunikationen i banken? 

- Hur? På vilket sätt?  
 
Extern informationsgivning 
 

20. Hur kommer Basel II att påverka erat samarbete med Finansinspektionen? 
- Kommer det innebära närmare samarbete och tätare kontakt? 
- Om ja, kommer det krävas mer resurser? 
 

21. Har du redan nu märkt att du måste lämna mer information för exempelvis 
kvartalsrapporter och årsredovisning? 
- Har du några exempel på vilken information detta kan vara? 
 

22. Kommer Basel II innebära att ni i utökad grad erbjuder kunder 
rådgivning? 

 
Övrigt 
 

23. Vill du tillägga något? 
- angående kreditrisker, intern styrning eller Basel II? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga B: Intervjufrågor till operativa chefer 
 
Övergripande frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat för denna bank? 
- Hur kommer det sig att ni hamnat här? 

 
2. Vad tycker du om den utökade valfriheten i Basel II i förhållande till Basel 

I? 
 

3. Vad anser du är styrkan med Basel II? 
- Vad anser du vara svagheten med Basel II? 

 
Kreditrisker 
 

4. Hur har du märkt av utvecklingen av nya sätt att se på hanteringen av 
risker? 

 
5. Hur tillförlitligt anser du det är att använda er statistiska data för att 

uppskatta era förluster? 
 

6. Hur väl återspeglar kreditrisken i er bedömning den faktiska risken? 
    - Vilka metoder använder ni för att komma så nära som möjligt? 

 
7. Upplever du att det finns en gränsdragningsproblematik angående risken för 

olika kunder? 
 

8. Hur betydelsefull är branschkunskap och relationen till kunden? 
 

9. Kommer Basel II att leda till någon ökad svårighet för nya företag, företag i 
nya branscher eller företag i förändring att få lån beviljade?  

 
10. Vad används uppskattningarna av kreditrisker till?  

 
11. Hur använder ni er av interna kontroller? 

 
Intern styrning/organisationsförändringar 
 

12. Vad har Basel II inneburit för eran organisation? 
- Har det inneburit organisationsförändringar? Nyanställningar? Ökat 
behov av andra kompetenser och utbildning? Förändrade processer? 

 
13. Vad tror du det kommer att innebära i framtiden? 

 
14. Har ni infört några nya metoder i era risk managementsystem? Nya 

system? 
 



15. Har Basel II inneburit en ökad kostnad för er? 
- Om ja, hur ska ni ta igen detta i framtiden? 
 

16. Hur ser du på den ökade riskkänsligheten i Basel II? 
- Kan ni ta hänsyn till affärscykler och den allmänna ekonomiska 
utvecklingen? 
- Påverkas utlåningen i olika konjunkturcykler? 
 

 
Extern informationsgivning 
 

17. Hur kommer Basel II att påverka utformningen av interna kontroller? 
 

18. Har du redan nu märkt att du måste lämna mer information för exempelvis 
kvartalsrapporter och årsredovisning? 
- Har du några exempel på vilken information detta kan vara? 
 

19. Kommer Basel II innebära att ni i utökad grad erbjuder kunder 
rådgivning? 

 
Övrigt 
 

20. Vill du tillägga något? 
- angående kreditrisker, intern styrning eller Basel II? 

 
 
 



Bilaga C: Frågor till  Svenska Bankföreningen 
 
Övergripande frågor 
 

1. Hur länge har du arbetat för den Svenska Bankföreningen? 
- Hur kommer det sig att du hamnat här? 

 
2. Vad tycker du om den utökade valfriheten i Basel II i förhållande till Basel 

I? 
 

3. Hur tror du bankvärlden uppfattar de nya kapitaltäckningsreglerna? 
 
Kreditrisker 
 

4. Hur har du märkt av utvecklingen av nya sätt som bankerna ser på 
hanteringen av risker? 

 
5. Hur tillförlitligt anser du det är att använda statistiska data för att uppskatta 

bankernas förluster? 
 

6. Hur betydelsefull anser du att branschkunskap och relationen till kunden är 
vid kreditbedömningar i bankerna? 

 
7. Tror du att Basel II kommer att leda till någon ökad svårighet för nya 

företag, företag i nya branscher eller företag i förändring att få lån 
beviljade?  

 
8. Hur mycket tror du att bankerna använder sig av interna kontroller? 

- Hur väsentliga anser du dessa interna kontroller är? 
 

9. Hur ser du på uppföljningar exempelvis stresstester/känslighetsanalyser? 
- Hur regelbundet anser du att bankerna bör genomföra dessa 
tester/analyser? 

 
Intern styrning/organisationsförändringar 
 

10. Vad tror du Basel II har/kommer att innebära för bankernas organisation? 
- Har det inneburit organisationsförändringar? Nyanställningar? Ökat 
behov av andra kompetenser och utbildning? Förändrade processer? 

 
11. Vad tror du det kommer att innebära i framtiden? 

 
12. Har ni på bankföreningen märkt av om bankerna infört nya risk 

management system eller metoder? 
 

13. Tror du att Basel II har inneburit en ökad kostnad för bankerna? 
- Om ja, hur ska de ta igen detta i framtiden? 
 

14. Hur ser du på den ökade riskkänsligheten i Basel II? 



- Tror du att  banker ta hänsyn till affärscykler och den allmänna 
ekonomiska utvecklingen? 
- Påverkas utlåningen i olika konjunkturcykler? 
 

15. Hur mycket tror du att bankerna försöker följa hur deras konkurrenter 
arbetar? 
- Hur kan det påverka konkurrensen mellan bankerna? 

 
16. Tror du att de nya kapitaltäckningsreglerna underlättar kommunikationen i 

bankerna? 
 

17. Vilken/vilka fas/er tror du blir de mest kritiska för bankerna i samband 
med införandet av Basel II? 

 
Extern informationsgivning 
 

18. Hur tror du att Basel II kommer att påverka bankernas samarbete med 
Finansinspektionen? 
- Kommer det innebära närmare samarbete och tätare kontakt? 
- Om ja, kommer det krävas mer resurser? 
 

19. Tror du att Basel II kommer att innebära att bankerna i utökad grad 
erbjuder kunder rådgivning? 

 
Övrigt 
 

20. Vill du tillägga något? 
- angående kreditrisker, intern styrning eller Basel II? 

 
 


