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Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse 

av regelverket Basel II och dess påverkan på bankernas 

organisation och kreditbeslut, samt visa på det behovet 

av nya regelverk inför kommande finansiella kriser. 

 

Metod: Uppsatsen kommer att utgå ifrån en induktiv ansats då 

införandet av regelverket är relativt nytt och då 

författarna inte har någon tidigare erfarenhet om ämnet. 

Studien kommer att utgå ifrån en kvalitativ metod med 

inslag av en kvantitativ. Detta för att sedan kunna 

granska och analysera empirin men även för att kunna 

underbygga modeller och olika företeelser. 

 

Teoretiska perspektivet: I den teoretiska referensramen finns en övergripande 

genomgång av Basel II, skillnader mellan teori och 

praktik och riskmätningens framväxt. Definitionen av 

risk behandlas och den kritik som riktas mot 

riskmätningsmodeller. Dessutom görs en genomgång av 
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tidigare finansiella kriser. Slutligen följer en 

sammanställning av den offentliga debatten på området. 

 

Empiri: Empirin består av intervjuer med företrädare från några 

av de svenska storbankerna, en mindre fristående bank, 

en internationell bank, redovisningsbyråer samt andra 

sakkunniga inom området. 

 

Resultat: Implementering av Basel II har bidragit till en ökad 

centralisering inom bankerna. Majoriteten av bankerna 

är positivt inställda till regelverket och ser inga problem 

kopplade till regelverket utifrån den finansiella krisen. 

Enligt flertalet fungerar riskbedömningen bra och 

återspeglar de risker som bankerna utsätts för. 

Riskmätningsmodellernas brister uppmärksammas av ett 

fåtal banker men inte till den grad att systemen överges. 
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ABSTRACT 
 
Title: Basel II and its influence on banking in the Swedish 

market 

 

Seminar date: 2009-06-04 

 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University 

Credit Points (ECTS) 

 

Authors: Christina Rådberg, Jonna Lind, Lisa Ledenvall 

 

Advisor: Gunnar Wahlström 

 

Key words: Basel II, Risk measurement, Credit risk, Financial crisis, 

Bank 

 

Purpose: The purpose of this study is to acquire a deeper 

understanding of Basel II and its influence on 

organisational structures in banking along with decision-

making regarding risk measurement.  Another purpose is 

to show the need of another regulation that develops 

during a time of financial crisis. 

 

Methodology: This study has an inductive approach since Basel II is 

relatively new and the authors don’t have any previous 

insight about the subject. The study will also use a 

qualitative method with a feature of a quantitative 

method. This in order to examine and analyze the 

empirical foundation as well as substantiate capital risk 

measurement models and to explain patterns and 

phenomena.  
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Theoretical perspectives: The theoretical frame of reference contains a survey of 

Basel II, differences between theory and practice and the 

historical development of risk measurement. A 

description of risk is made as well as the criticism 

towards risk measurement models. Furthermore a 

historical exposition of previous and present financial 

crises is made and a connection is made to the complex 

of problems tied to accounting regulations.  Finally a 

compilation of the public debate is accounted for. 

 

Empirical foundation: The empirical foundation contains of interviews   from 

some larger banks, a smaller free-standing bank, one 

international bank, accounting agencies and experts 

within the subject matter. 

 

Conclusions: The implement of Basel II has contributed to an 

intensified centralization within banking. The majorities 

of the banks in the study are positive towards the legal 

framework and see no connection between the legal 

framework and the current financial crisis. According to 

the majority the risk assessment is working fine and 

reflects the risks that the banks are actually exposed to. 

Some banks have noticed the flaws that the models for 

risk measurement have but not to the extent that the 

systems are abandoned.   
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1. INLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
Den amerikanska ekonomin befinner sig sedan slutet av år 2007 i recession. Problemen på 

bostads- och finansmarknaderna, som startade nedgången, har spridit sig till övriga delar av 

ekonomin. Den amerikanska centralbanken, FED, har sänkt styrräntan så långt det går och 

använder sig nu av andra verktyg för att motverka problemen. Bland annat har FED åtagit sig 

att köpa stora mängder bostadsobligationer. Även de rekordstora finanspolitiska 

stimulansåtgärderna förväntas ge effekt på utvecklingen. 

 

Sverige har starka offentliga finanser vilket ger landet en uthållighet vid en ekonomisk 

nedgång. Det bör dock understrykas att regeringar visserligen kan överbrygga och avhjälpa en 

krissituation men de kan inte skapa företag och arbete.1 

 

Enligt finansministern Anders Borg handlar den rådande finanskrisen om ”en process som har 

gjort att människor tagit alldeles för mycket risk i alldeles för många länder”.2 Detta uttalade 

vinner stöd i den vetenskapliga litteraturen, där flera kritiker belyser bristerna i de moderna 

metoder som används för att uppskatta risk.3 Särskild kritik riktas mot att använda sig av 

historisk data för att prognostisera framtidens utfall av risker.4 Kritik riktas även mot de 

matematiska modeller som används vid riskmätning. McGoun understryker vikten av en 

korrekt riskbedömning i samband med värdering. De brister som McGoun ser i modern 

riskmätning har sin förklaring i att ingen har granskat metoderna kritiskt sedan 1930-talet. 

Istället har modellerna överlappat varandra och viktig teori och information har på så sätt 

försummats. Bland de modeller som McGoun är kritisk mot återfinner vi CAPM, 

portföljsvalsteorin och teorin om diversifiering.5 Det är dessa modeller som Basel II har byggt 

upp sina riskmätningsmodeller på. 

 

Inom bankväsendet anses riskbedömning och riskhantering som viktiga för 

managementutövandet, vilket innefattar förmågan att uppskatta risk och att välja de alternativ 

                                                
1  Kjell Nordström, 2009  
2 www.svtplay.se 
3 McGoun, 1992, 1995 
4 Danielsson, 2002, Danielsson, Zigrand, 2008; Basak, Shaprio, 2001; Blum, 1999  
5 McGoun, 1995 
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som har bäst avkastning och lägst risk. Att kunna hantera risker är nyckeln för att en 

organisation att bli framgångsrik i den globala ekonomin.6 

 

Dagens kapitaltäckningsregler är ett resultat av Baselackordet från år 1988, där länder inom 

G-10 enades om gemensamma regler för hur kraven på kapitalbufferten skulle beräknas. Den 

ekonomiska krisen i början av 1990-talet visade på stora brister i regelverket då 

försvarsstrategierna gav alltför sena utslag. Detta försvårade processen och gav krisen ny 

kraft. Regelverket tog inte heller hänsyn till de nya finansiella instrumenten på marknaden 

vilket gjorde resultaten av beräkningarna opålitliga. Den ständigt omväxlande marknaden 

tvingade fram en förändring och vidareutveckling av reglerna för att bättre passa in i dagens 

näringsliv. I januari månad 2007 trädde kapitaltäckningslagen, den så kallade Basel II, ikraft. 

 

Basel II innebär att företag och institutioner inom EU får välja mellan olika metoder för att 

beräkna storleken på verksamhetens kapitalbas. Kapitalbasen ska fungera som en buffert att 

möta förluster med, förluster som är ett resultat av kredit– och marknadsrisker samt operativa 

risker. Storleken på kapitalbufferten beror helt på hur stor risk verksamheten utsätts för. Syftet 

med de nya kapitaltäckningsreglerna och riskmätningen är att uppnå en finansiell stabilitet för 

företagen. Regelverket ska fungera som ett riskhanteringssystem för att företagen lättare ska 

få en överblick över riskerna i verksamheten. Företagen har en skyldighet att regelbundet 

offentliggöra resultat från den finansiella verksamheten.  Målsättningen med det nya 

regelverket är att skapa finansiell stabilitet. Den stora skillnaden mellan det tidigare 

regelverket och Basel II är en utökad och förbättrad riskhantering. Basel II tar även hänsyn till 

flera risker som verksamheten utsätts för. 

 

Det nya regelverket bygger på tre pelare. Pelare 1 som behandlar kapitalkravet i 

verksamheten, pelare 2 som reglerar krav på risktillsyn och pelare 3 som är ett utökat krav på 

information och en större genomlysning av företagets finanser. Kapitalkravet ligger på åtta 

procent av det riskvägda beloppet, till det kommer ett kapitalkrav på åtta procent för operativa 

risker. Kravet på risktillsyn i regelverket syftar till att bankerna alltid ska hålla en kapitalnivå 

som bygger på bankens riskprofil och riskhantering. Kravet på information och genomlysning 

är tillsammans med kravet på risktillsyn nya i regelverket. Den tredje pelaren riktas mot 

                                                
6 Young, 2002 
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bankerna och syftar till att förbättra marknadens möjligheter att bedöma deras starka och 

svaga sidor. 7 

 

1.2 Frågeställning 
 
Hur har de svenska bankerna påverkats av implementeringen av Basel II och hur har denna 

påverkat riskbedömning vid kreditbeslut? 

 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse av regelverket Basel II 

och dess påverkan i bankernas organisation och beslutstagande gällande kreditbeslut.  

 

Delsyfte: Uppsatsen syftar också till att visa på det behov av nya regelverk som väcks då 

ekonomin ställs inför finansiella kriser.  

 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa undersökningen till fyra svenska storbanker och en mindre svensk 

bank. I syfte att skapa en bild av Basel II ur ett internationellt perspektiv har vi även haft 

kontakt med en internationell investmentbank. 

 

                                                
7 www.fi.se 
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1.5 Disposition 

Inledning 
Kapitlet inleds med en bakgrund och beskrivning av problemet. Därefter beskrivs 
syftet, avgränsningar och till sist visas uppsatsens disposition.  

Metod 
I detta kapitel redogörs den metod vi valt att arbeta med.  Kapitlet inleds med en 
beskrivning av de metodval vi gjort. Dessutom förklaras urvalet av relevant 
information. 
 

Teoretisk Referensram 
I detta avsnitt behandlas relevant teori i anslutning till vårt problemområde. Vidare 
presenteras kreditrisker som bankerna utsätts för samt för hur organisationskulturen 
påverkas.    
 

Offentliga Debatten 
I den offentliga debatten behandlas hur finansiella kriser i ekonomin har gett upphov 
till nya regelverk. 
 

Resultatredovisning 
I detta kapitel presenteras de intervjuer som gjorts med respondenterna. Resultaten 
från respondenterna kommer att presenteras och därefter analyseras Vi har valt att 
presentera vårt resultat med tydliga kopplingar från den teoretiska referensramen 
och den offentliga debatten.  
 
 

Slutdiskussion 
I slutdiskussionen presenterar vi våra slutsatser och besvarar vår inledande 
forskningsfråga . Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt studie.    
 

Basel II 
Avsnittet redogör för de två regelverken Basel I och II. Kapitlet syftar till att ge 
läsaren en förståelse för vidareutvecklingen av Basel I till Basel II. 
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2. METOD 
 
 

2.1 Inledning 
 
Efter råd av vår handledare Gunnar Wahlström bestämde vi oss för att skriva om Basel II och 

utvecklingen av de nya kapitaltäckningsreglerna. Implementeringen av det nya regelverket är 

ett ämne som har blivit alltmer aktuellt i takt med den rådande ekonomiska krisen.  

 

Vi har valt bankperspektivet som utgångspunkt och intervjuat ett antal företrädare för banker.  

Intervjuer gör det möjligt att skräddarsy datainsamlingen för en specifik frågeställning.8  

Intervjuerna har gjorts per telefon och personliga möten.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
 
Vid insamling av empiri kan i huvudsak två tillvägagångssätt användas, en kvantitativ 

(objektiv) eller en kvalitativ (subjektiv) undersökning.  

 

En kvalitativ undersökning är inriktad på färre enheter för att ge en djupare förståelse och 

bättre kunna särskilja svaren. Denna metod ger större utrymme för flexibilitet vilket leder till 

en lägre standardiseringsgrad. I en kvalitativ undersökning eftersträvar forskaren en nära 

relation med undersökningsobjektet för att uppnå en samstämmig bild av världen.  

 

En kvantitativ undersökning innefattar fler undersökningsobjekt och ger således utrymme för 

generalisering.9 I en kvantitativ forskning är standardiseringsgraden högre. En svaghet med 

metoden är att generaliseringen kan bli alltför övergripande. Det går att kombinera en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Ett sådant arbetssätt kallas triangulering.10 

 

I vår studie använder vi den kvalitativa metoden med inslag från den kvantitativa. Vår 

primärdata är utgörs av intervjuer. Vi använder även sekundärdata i form av artiklar, litteratur 

och äldre uppsatser. Kvalitativa intervjuer ger oss en förståelse av bankernas syn på hur det 

nya regelverket, Basel II, har påverkat organisationen.  

                                                
8 Jacobsen 2006 
9 Jacobsen, 2006 
10 Patel & Tebelius, 1987 
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2.3 Deduktiv och induktiv ansats 
 
Vid insamling av information om verkligenheten finns två strategier, induktiv och deduktiv. 

Deduktiv ansats innebär att forskaren redan från början har en uppfattning om verkligheten 

och vinklar frågorna därefter. Den deduktiva ansatsen begränsar informationen i 

undersökningen. Därmed minskas möjligheten att hitta nya infallsvinklar då forskaren på 

förhand riktat in sig på sina egna teorier och förväntningar.11  

 

Det motsatta förhållandet är en induktiv ansats. Här studeras verkligheten förutsättningslöst, 

då forskaren inte vill färga sitt resultat av tidigare teorier och förväntningar.12 Varken en 

induktiv eller deduktiv ansats ger en korrekt bild av verkligheten, men den induktiva ansatsen 

torde stå närmare verkligheten än den deduktiva.13  

 

Eftersom Basel II är relativt nytt finns det ingen tidigare data att utgå från vilket utesluter 

användningen av en deduktiv ansats. Det gör att studien baseras på en induktiv ansats. Vi 

kommer att dra paralleller mellan de två olika regelverken, Basel I och Basel II, för att skapa 

en grund för vårt fortsatta resonemang.    

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns i huvudsak två metoder för insamling av information, primär- och sekundär data.  

2.4.1 Primärdata 
 
När information och upplysningar samlas in för första gången betecknas de som primärdata. 

Genom användning av metoder som intervjuer, enkäter eller observationer samlas 

primärdata.14  

2.4.2 Sekundärdata 
 
Information som tidigare samlats in kallas för sekundärdata och återfinns i litteraturen. Vid 

användning av sekundärdata är det särskilt viktigt att vara källkritisk och ifrågasätta 

trovärdigheten i uppgifterna samt kontrollera källan ordentligt. Ofta har forskaren som samlat 

                                                
11 Ibid. 
12 Jacobsen, 2006 
13 Ibid. 
14 Jacobsen, 2002 
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in data första gången ett annat ändamål och problemformulering med sin studie än vad 

forskaren som använder informationen som sekundärdata har.15  

2.4.3 Anonymitet 
 

Vår studie rör interna förhållanden inom bankerna. Av sekretesskäl har vi därför valt att 

behandla alla respondenter anonymt. Den information som vi har fått under intervjuerna har 

vi betecknat som muntlig källa. Det finns både fördelar och nackdelar med en anonym källa. 

Fördelen med anonyma respondenter är att svaren kan antas vara mer utförliga och korrekta. 

Nackdelen med anonymitet är att uppsatsens trovärdighet kan ifrågasättas. Det är omöjligt att 

urskilja vem som har sagt vad och fakta som har kommit fram under intervjun går inte att 

verifiera.  

 

2.5 Urval 

 
För att utse våra respondenter har vi utgått ifrån vår forskningsfråga och vårt syfte. Vi har valt 

att intervjua företrädare för fyra svenska banker. Vi har vidare intervjuat företrädare för en 

internationell bank och två revisionsbyråer.  

 

Vår undersökning syftar till att studera bankernas syn på hur de nya kapitaltäckningsreglerna 

påverkat kreditbesluten.  Respondenterna från de större bankerna representerar en majoritet av 

den svenska marknaden. Deras svar ger därmed en god helhetsbild om implementeringen av 

Basel II. Den fristående banken är en mindre bank. Svaren från dess företrädare visar hur 

banker med mindre kreditmöjligheter har påverkats.  

 

Anledningen till att vi valde att intervjua två auktoriserade revisorer från två olika byråer, en 

från en mindre firma och en från en stor internationell firma, var att få och bredare bild av hur 

implementeringen gått till i praktiken. Den stora internationella firman valdes som respondent 

utifrån uttalanden om Basel II på företagets hemsida. Revisorer har ofta god insyn i bankerna.  

Deras kunskap var därför viktig för vår studie. Kreditkunderna i banken är också kunder till 

revisionsbyråerna vilket gör att revisionerna också påverkas. Deras kunskap och perspektiv på 

                                                
15 Jacobsen, 2002 
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hur de nya kapitaltäckningsreglerna påverkat bankerna kompletterar de intervjuer vi har gjort 

med bankerna.  

 

2.5.1 Bortfall 

 
Basel II implementeringen är relativt ny så det finns bara ett fåtal personer som har den 

kunskap som är relevant för vår studie. Detta förhållande bidrog till att ett antal respondenter 

föll bort. De som blev kvar var mycket samarbetsvilliga och besvarade samtliga frågor som 

ställdes. 

 

2.6 Intervju som datainsamlingsmetod 
 

Intervjuer kännetecknas av att de involverade parterna samtalar som i en vanlig dialog. 

Intervjuer är en form av individualisering där forskaren försöker hitta den intervjuades 

inställningar och uppfattningar kring ämnet.16 Genom att komplettera intervjuerna med en 

statistisk undersökning kombineras den kvalitativa ansatsen med en kvantitativ.  

 

Intervjuer är mer tidskrävande som informationsinsamlingsmetod än enkäter men är betydligt 

mer effektiva.17 Det är viktigt att förbereda intervjuer så att de verkligen ger djupare 

information om företaget. Ordningsföljd och formulering av frågorna ska vara samma för alla 

intervjuer i undersökningen. Detta skiljer den standardiserade intervjun från den icke 

standardiserade, där forskaren fritt kan välja ordningsföljd och formuleringar av frågorna. 

Den senare blir mer flexibel och situationsanpassad. Det kan många gånger vara svårt att 

skilja ansatserna ifrån varandra, en blandning av dessa kallas semistandardisering. En 

semistandardiserad intervju kännetecknas av att ett antal på förhand bestämda frågor följs upp 

med följdfrågor.18 

 

Vid valet mellan en standardiserad och en icke standardiserad ansats måste forskaren också 

välja om intervjun ska ha en fri eller strukturerad angreppsmetod. I en strukturerad intervju 

vill forskaren hitta intervjuobjektets värderingar och fokus ligger på ett bredare område och 
                                                
16 Jacobsen, 2002 
17 Ibid. 
18 Lundahl & Skärvad, 1992 
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syftar till att få ut ren fakta.19 Den fria, ostrukturerade ansatsen ger ett större svarsutrymme för 

intervjuobjektet.20 Precis som med tidigare nämnda metod kan dessa kombineras och 

komplettera varandra.  

 

Våra intervjuer består av standardiserade frågor för att lättare kunna jämföra de olika 

enheterna. Vi har valt att skicka ut en intervjuguide i förväg, dels för att vissa respondenter 

krävde det men även för att kunna få mer detaljerade svar från respondenterna. Genom att 

kategorisera intervjuerna kan forskaren lyfta fram de viktigaste frågorna och låta dessa färga 

resultatet av undersökningen. 

 

2.7 Källkritik 
 

För att få en bra kvalitet på undersökningen ska beaktas i huvudsak två kriterier.21 Validitet 

innebär att forskningen ska se till giltigheten och relevansen i undersökningen. Reliabilitet är 

ett uttryck för att forskningen är utförd på ett tillförlitigt och trovärdigt sätt.  

 

2.7.1 Validitet 
 

Validitet är ett mått på det forskaren avser mäta. Graden av validitet är svår att bestämma. Det 

finns däremot metoder att säkerställa en högre validitet. 22 

 

För att sänka graden av osäkerhet kombineras olika mätinstrument, även kallat 

triangulering23. Svårigheter kan uppstå vid mätning av en specifik variabel, då dessa är svåra 

att skilja åt och hålla isolerade, speciellt vid en kvalitativ intervju. Genom att kategorisera 

datainsamlingen avtar osäkerheten i undersökningen. 

 

                                                
19 Lundahl & Skärvad, 1992 
20 Patel & Davidson, 1992 
21 Bryman & Bell, 2003 
22 Thuren, 2006 
23 Jacobsen, 2006 
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2.7.2 Reliabilitet 
 

Det är viktigt att kombinera validiteten med reliabiliteten. Undersökningen får inte vara 

behäftad med uppenbara mätfel.24 Undersökningen är så utformad att subjektiva bedömningar 

eliminerats. I ett slumpmässigt urval av företag har undersökningen testats för att vara 

tillförlitlig och enhetlig som arbetsverktyg. Mot denna bakgrund anser vi att vår undersökning 

har en hög reliabilitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
24 Jacobsen, 2006 
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3. BASEL II 
 

3.1 Inledning 

 
År 1974 bildades Baselkommittén i syfte att öka tillsynen av banker. Kommittén utger 

riktlinjer och standarder för tillsynsmyndigheter, särskilt till G-10 länderna, Riktlinjerna 

tillämpas idag i nära hundra länder världen över. Från början avsåg reglerna endast 

kreditrisker. År 1996 skedde en utvidgning av kommittén med regler för marknadsrisker. De 

nya reglerna syftar till att ytterligare förbättra kvaliteten på övervakningen i banksystemet och 

till att skapa gemensamma kapitalberäkningsprinciper. Kommittén avsåg på detta sätt att öka 

stabiliteten i det finansiella systemet i medlemsländerna.25 

 

Under 1990-talet drabbades flera länder av finansiella kriser. Detta visade på brister i det 

dåvarande regelverket. Den långsamma reaktionen gjorde att bankerna inte kunde identifiera 

problemen i tid, vilket förstärkte krisens genomslagskraft. Detta resulterade i att 

kapitalberäkningen blev mindre tillförlitligt.  Det kom att utgöra grunden för utformningen av 

Basel II på egna direktiv genom BIS. De nya reglerna gäller för samtliga kreditinstitut och 

värdepappersföretag inom EU och syftar till att förbättra beräkningen av risk.26 Både 

myndigheter och företag är eniga om att Basel II är ett viktigt komplement som bidrar med 

stabilitetsegenskaper.27 

 

Med Basel I beräknades kravet på riskkapital schablonmässigt. Basel II ger institutionerna 

möjlighet att med tillstånd från finansinspektionen få likställa sitt faktiska behov av 

riskkapital med myndigheternas krav. Den största skillnaden mellan Basel I och de nya 

reglerna i Basel II är uppdelningen mellan kreditrisk och operativ risk. För de banker som har 

en relativt låg risk i verksamheten ger det möjlighet att minska deras riskkapital. Detta kan 

utnyttjas på olika sätt, bland annat kan banken sänka andelen kapital i verksamheten. 

 

De nya reglerna för kapitaltäckning av kreditrisker syftar till att institutionerna ska beräkna 

det riskvägda beloppet för kreditportföljen. Institutionernas riskkapital ska uppgå till åtta 
                                                
25 Finansinspektionen, 2001 
26 Europeiska Unionens Officiella Tidning, 2005 
27 Finansinspektionen, 2004 
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procent av det sammanlagda riskvägda beloppet. Vid beräkning av det riskvägda beloppet 

delas kreditportföljen in i fyra kategorier, lån till stat och kommun, lån till kreditinstitut, lån 

mot säkerhet i bostadsfastighet samt övriga krediter. Beloppen erhålls genom att kapitalkravet 

från varje kategori multipliceras med den procentsats som anges i regelverket, åtta procent. 

Summan av dessa multipliceras i sin tur med riskvikten från varje enskild kategori.  

 

Implementeringen av Basel II innebär följande28 

 

• Kapitaltäckningsreglerna ska göras mer riskkänsliga, 

• Operativa risker byts ut och blir ett eget riskområde separat från kapitalkrav, 

• Internationellt verksamma banker som är sofistikerade i sin riskhantering ska kunna 

använda sina egna metoder för beräkning av det kommande kapitalkravet. 

 

3.2 De tre pelarna 
 

Tre pelare utgör stommen för det nya regelverket, Basel II. I Basel II har forskare tagit hänsyn 

till samt inkluderat olika sorters risker som bankverksamheten kan utsättas för. Det finns en 

nära koppling mellan marknadsrisker och kapitalbehovet i verksamheten.   

 

29 

Basel II är uppbyggt kring tre pelare; Pelare 1, 2 och 3 

                                                
28 www.fi.se 
29 www.aladdin.com  
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3.2.1 Pelare 1 – Minimikrav på kapital 
 

Under pelare 1 finns de grundläggande kapitalkraven som kreditrisk, operativ risk, 

marknadsrisk, rapportering, godkända kreditvärderingsföretag och regelverk.30 Här anges 

regler för hur en banks minimibehov av riskkapital beräknas. Den ska vara på minst åtta 

procent. Beräkning av kapitaltäckningsgraden görs enligt modellen nedan.31 

 

Kapitaltäckningsgrad = Kapitalbas / (kreditrisk + operativrisk + marknadsrisk) 

 

Basel II innehåller mer avancerade modeller för beräkning av kapitalkrav som ska skydda 

verksamheten mot kreditrisker. Vidare har kommittén infört kapitalkrav för operationella 

risker. Här ska observeras att det också finns utrymme till att använda mer avancerade 

metoder än de schablonmässiga. Marknadsriskerna håller en stabil profil och är i princip 

oförändrade. 

 

3.2.1.1 Kreditrisk 
 

Det finns två metoder för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken, schablonmetoden och 

intern riskklassificeringsmetod (IRK-metoden).32 Kreditrisk definieras som risken att 

motparten, kredittagaren, inte fullföljer sina åtaganden gentemot kreditgivaren, samt för att 

ställda säkerheter inte täcker fordran.33 Om flera kredittagare inte kan betala sina åtaganden 

vid samma tidpunkt kan det skapa finansiella problem i flera banker. För att minimera denna 

risk görs kreditriskexponering med hjälp av interna och externa system för riskklassificering 

av låntagare och krediter. 

 

 

 

 

                                                
30 www.fi.se 
31 Finansinspektionen, 2001 
32 www.fi.se 
33 www.swedbank.se 
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3.2.1.2 Schablonmetoden 
 

Den nya schablonmetoden är mer differentierad och mer riskkänslig.34 Den är därför i första 

hand till för institutioner med mindre avancerade riskhanteringssystem. Enligt 

Finansinspektionen innebär schablonmetoden att kapitalkravet differentieras genom olika 

riskvikter vars storlek är beroende av vem som är låntagare.35 Riskvikterna som delas ut är 

mellan 0 och 150, där 100 motsvarar åtta procent i kapitalkrav.  

 

3.2.1.3 IRK-metoden 
 

Basel II har utvecklat en metod för mer kvalificerade och avancerade interna 

beräkningsmetoder, IRK-metoden. Med denna metod baseras riskvikterna på bankernas 

interna riskkvalificering. Fördelarna är att motverka kapitalarbitrage genom att metoden ger 

möjligheten att nå en större riskkänslighet och större kapitallättnader.36 Interna 

beräkningsmetoder är dock resurskrävande för både banker och tillsynsmyndigheter.37 Valet 

av metod förefaller högst individuellt och varierar mellan olika banker.  Valmöjligheten ger 

fördelar till bankerna som kan välja den metod som passar deras organisation, förutsättningar 

och mål bäst. Banken ansöker om att använda IRK-metoden hos Finansinspektionen. För att 

ansöka måste banken kunna visa upp ett väl fungerande internt riskklassificeringssystem. För 

att kunna påvisa tillförlitliga värden och beräkningar av kapitalkravet med IRK-metoden finns 

det ett antal riskparametrar som påverkar kreditrisken.38 

 

 De tre riskparametrarna är 

 

• Sannolikheten för fallissemang (PD). Beskriver den genomsnittliga förlusten för 

krediter under ett år.39 

• Förlustandelen vid fallissemang (LDG). Beskriver förlusten vid en konkurs eller 

inställda betalningar.40 

                                                
34 Finansinspektionen, 2002:8 
35 Finansinspektionen, 2001 
36 Finansinspektionen, 2002:8 
37 Ibid 
38 Baselkommitén, 2005 
39 Finansinspektionen, 2007c 
40 Ibid. 
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• Exponeringens storlek vid fallissemang (EAD). Beskriver exponeringens storlek vid 

en konkurs eller inställda betalningar.41 

 

Kapitalbasens storlek för att täcka förluster (EL) = (PD x LDG x EAD) 

 

Vid användning av den grundläggande IRK-metoden räcker det att bankerna beräknar ut PD. 

Finansinspektionen delar ut de andra värdena som är av betydelse för banken. De banker som 

använder sig av den mer avancerade IRK-metoden beräknar de tre parametrarna själva med 

tillstånd från finansinspektionen.  

 

När banken väl fastställt den grad av kapitaltäckning som de behöver är det viktigt att 

faktorerna uppskattas på ett tillförligt sätt. Beroende på vilken metod bankerna använder sig 

av, den grundläggande eller den mer avancerade, är det viktigt att de har data som sträcker sig 

från fem respektive sju år tillbaka i tiden.  

 

3.2.1.4 Operativ risk 
 

Operativ risk innebär mänskliga fel, misslyckade processer och felaktiga system. Vid 

beräkning av den operativa risken finns det tre valmöjligheter: basmetoden, schablonmetoden 

och internmätningsmetoden. Operativa risker har alltid funnits inom bankverksamheter. 

Numera är den operativa risken ett eget riskområde. Bankerna lägger stor vikt vid att hantera 

och analysera den operativa risken som anses vara lika stora som kreditrisken. En allt för hög 

operativ risk kan leda till obalans i verksamheten.  

 

Basmetoden kan tillämpas av alla banker utan någon typ av kvalificering. Här behandlas 

operativ risk som en funktion av bankens storlek.42 Det förutsätts att internationella och större 

banker använder sig av en mer avancerad metod vid beräkning av den operativa risken då 

basmetoden är mycket riskkänslig.  

 

Schablonmetoden är den andra metoden för att beräkna den operativa risken. Den är en 

vidareutveckling av basmetoden som är en relativt standardiserad beräkningsmetod. Metoden 

                                                
41 Finansinspektionen, 2007c 
42 Finansinspektionen, 2007c 
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syftar till att alla banker på grund av olika erfarenhet inte är lika utsatta för den operativa 

risken.43 De banker som anser sig vilja använda denna metod måste ansöka om tillstånd från 

tillståndsmyndigheten. För att beviljas tillstånd måste banken uppfylla särskilda krav, bland 

annat måste banken ha ett utformat riskhanteringssystem. 

 

Internmätningsmetoden är den mest avancerade metoden för beräkning av den operativa 

risken. Den innebär att institutionen använder egna modeller och historisk data för 

beskrivning av den egna riskprofilen för att mätning och hantering av operativa risker.  

 

3.2.2 Pelare 2 – Regler för tillsynsprocessen 
 

Pelare 2 innehåller ett ramverk för en strukturerad dialog mellan banken och 

tillsynsmyndigheten kring deras riskstrategi, riskprofil och kapitalisering. Här ställs 

ytterligare krav på att banken har en tillfredställande hantering av risker och dess 

bedömning.44 

 

Arbetet i pelare 2 är förenat med samarbete mellan banken och tillsynsmyndigheten. Det är 

därför viktigt att relationen mellan parterna är god. Samarbete ska även vara flexibelt för 

värdering av risken i verksamheten, deras kapitalbehov och riskhanteringen. Vid pelare 2 är 

det viktigt att poängtera tyngden av att samarbetet mellan företagen och tillsynsmyndigheten 

fungerar bra och är flexibelt för värderingen av risk, kapitalbehov och riskhanteringen. Den 

andra pelaren har fyra grundläggande krav som utgör basen för myndigheterna och bankernas 

uppgifter:45 

 

• För att bibehålla den önskade kapitalnivån är det viktigt med en strategi för att ta fram 

en bra metod att kombinera och bedöma den samlade kapitalnivån i relation till 

riskexponeringen. 

• Bankerna ska en kapitaltäckningsgrad på minst åtta procent. 

• Om bankens kapitaltäckningsgrad sjunker nära minimikravet på åtta procent ska 

tillsynsmyndigheten ingripa för att förhindra att kapitaltäckningsnivån sjunker ännu 

lägre. 
                                                
43 Finansinspektionen, 2007c 
44 www.fi.se 
45 Finansinspektionen, 2002:8 
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• Tillsynsmyndigheten ska utvärdera och vidta åtgärder om en bedömning av kapital 

anses nödvändig dess interna kapitalallokerings har behov av detta.   

 

Tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter har utökats. Bland annat kan 

tillsynsmyndigheterna tilldela en bank förhöjt kapitalkrav om banken bedöms ha risker som 

inte reglerats i pelare ett. Den samlade kapitalbedömningen skapar kraftigt höjda krav på 

tillsynen av banker. Skulle en bank välja en högre riskprofil måste de kunna påvisa ett väl 

utarbetat kontroll- och styrsystem som klarar av den ökade risken. Banken måste ha tillstånd 

från tillsynsmyndigheten att driva verksamheten med den högre graden av risk.  

 

Idag står banken själv ansvarig för storleken på det kapitalbehov som bankerna har för att 

täcka marknadsrisker. Det är viktigt för bankerna att få ett bra kreditbetyg från de olika 

kreditbedömningsföretagen. Detta medför att bankerna försöker hålla sig över minimikravet 

på åtta procent. För att beräkna hur stort kapital verksamheten behöver för att täcka 

marknadsriskerna arbetar ledningen med IKU-metoden, intern kapitalutvärdering.  

 

3.2.3 Pelare 3 – Regler för genomlysning av bankerna 
 

Pelare 3 reglerar på vilket sätt bankerna redovisar sina risker för externa intressenter, 

investerare och allmänheten. Regelverket syftar till att skapa en öppenhet gentemot 

konsumenterna samt en genomlysning av verksamheten. Bankerna delas in i två kategorier 

beroende på hur ofta deras uppgifter ska lämnas in och granskas.  Banker med en mer 

avancerad profil har särskilda krav på hur ofta de ska lämna in information i jämförelse med 

de banker som har en grundläggande profil. Bankerna ska redovisa uppgifter om kapital, 

risker samt interna rutiner och metoder.46 Syftet är att skapa ett tryck på banker med höga 

risker relativt till bankens riskkapital genom att bankens riskprofil och kapitalisering 

tydliggörs för deras motparter.  

 

 

 

                                                
46 Finansinspektionen, 2001 
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3.3 Kritik mot Basel II 
 

Vid implementeringen av Basel II fanns det en hel del frågetecken om hur stor omställning 

och hur kostsamt det skulle bli för företagen. Regelverket var ett omfattande projekt att 

implementera hos bankerna. Det gjorde att bankerna ställde sig frågande till om det verkligen 

skulle vara värt mödan. Det fanns oro för om kostnaderna för implementeringen, driften och 

utvecklingen av Basel II skulle bli för kostsamt i jämförelse med de förbättringar regelverket 

skulle erbjuda. Konsultföretaget PricewaterhouseCoopers menar att kostnaderna ligger främst 

i att få fram data och påbörjandet av utvecklingen av de nya modellerna.47 

Vid den svenska bankkrisen 1991-1993 blev de svenska förlusterna enorma. Rent teoretiskt 

skulle de nya kapitaltäckningsreglerna göra att vid en kommande finanskris står bankerna och 

företaget mer stabilt än tidigare. Skulle Basel II kunna förstärka konjunktursvängningarna?48 

 

3.4 Sammanfattning 
 

I takt med att kreditriskerna ökade i världens länder sågs ett behov av större tillsyn, regler 

samt nya standarder. Baselkommittén bildades 1974 och målet var att tillsätta nya regler för 

kreditriskerna. Syftet med de nya reglerna var att förbättra kvaliteten på övervakningen i 

banksystemen men framförallt att skapa genensamma beräkningsmetoder. I det första 

reglementet, Basel I, användes huvudsakligen schablonmetoden. Detta var ett standardiserat 

beräkningssätt av kreditrisken.  I samband med att fler länder drabbades av finansiella kriser 

ansågs de dåvarande reglerna inte var tillräckliga utan krävde en utveckling. Basel II är en 

utveckling av det tidigare reglementet och gäller för samtliga kreditinstitut och 

värdepappersföretag inom EU och syftar till att öka stabiliteten hos företagen. Regelverket är 

uppbyggt kring tre pelare som utgör stommen av Basel II. Under pelare 1 finns de 

grundläggande kapitalkraven som kreditrisk, operativ risk, marknadsrisk, rapportering, 

godkända kreditvärderingsföretag och regelverk. Här finns också regler för hur bankernas 

minimibehov av riskkapital beräknas. En stor skillnad från Basel I är att det nya regelverket 

har utvecklat en mer kvalificerad och avancerad metod för att beräkna riskerna, intern 

riskklassificeringsmetod (IRK-metoden). IRK-metoden är inte lika standardiserad som 

schablonmetoden och ger en mer precis mätning av risken. Pelare 2 innehåller ett ramverk för 
                                                
47 Finansinspektionen, 2001 
48 Finansinspektionen, 2005:8 
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en strukturerad dialog mellan bank och tillsynsmyndighet kring bankens riskstrategi, 

riskprofil och kapitalisering. Den tredje och sista pelaren reglerar på vilket sätt bankerna 

redovisar sina risker för externa intressenter, investerare och allmänheten. Regelverket syftar 

till att skapa en öppenhet gentemot konsumenterna samt en genomlysning av verksamheten. 

Implementering av det nya regelverket har bidragit med en hel del förändringar för 

institutionerna.  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 

4.1 Risk i regleringen 
 

Basel II är en vidareutveckling av det tidigare regelverket Basel I. Den går djupare in på 

regleringen av den finansiella och operationella risken som finns kopplad till bankens 

verksamhet. Basel II syftar till att mäta den risk som är förenad med kreditbesluten som tas i 

bankerna. Informationen används sedan som underlag i kreditbeslut i verksamheten. De nya 

metoderna i regelverket förväntas även sänka behovet av kapitalreserver. Detta bidrar till att 

banken binder upp mindre kapital och sänker sin riskexponering. Det överskjutande kapitalet 

kan istället investeras i vinstdrivande projekt.49 

 

4.2 Kritiska röster om skillnaden mellan teori och praktik 
 

Världsekonomin förutsätter att de modeller som används för att beräkna värdet av tillgångar 

är tillförlitliga. Värdering har därför kommit att bli ett centralt begrepp i dagens samhälle. Vid 

uppskattning av en finansiell tillgångs värde beräknas den förväntade avkastningen. I samma 

uträkning uppskattas även värdet på sannolikheten, med andra ord risken för att den faktiska 

avkastningen skiljer sig från den förväntade. 

  

McGoun ger ett kritiskt perspektiv på metoderna som används för att mäta risk. Författaren 

understryker vikten av en korrekt riskbedömning i samband med värdering och belyser mot 

denna bakgrund att det finns allvarliga brister i dagens riskmätning. McGoun poängterar att 

ingen har granskat de bristfälliga metoderna kritiskt sedan 1930-talet. De brister som fanns i 

de tidiga riskmätningsmodellerna, och som alltjämt finns kvar, var något som bortsågs ifrån. 

Modellerna har sedermera kommit att överlappas med nya lösningar och på så vis har 

utvecklingen av modellerna fortskridit och bristerna glömts bort. Senare teorier har speglat 

utvecklingen av nya och mer moderna mätinstrument, där forskare har ignorerat 

problematiken som tidigare forskare uppmärksammat.  Om ett problem identifieras med en 

                                                
49 Wahlström, 2009  
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teori så försvinner det inte genom att utveckla nya teorier, särskilt inte när den nya teorin 

bygger vidare på den gamla.50  

 

Riskberäkning inom ekonomi, redovisning och finansiering har byggts upp på statistiska 

beräkningar. Det vill säga att de procentsatser som ger olika risker baseras på tidigare 

inträffade händelser. Ur artikeln kan utläsas att McGoun även ställer sig kritisk till den 

riskmätning som förekommer i Basel II. Detta eftersom regelverket Basel är utformat efter 

moderna riskmätningsinstrument som grundar sig på teori om riskmätning som inte har blivit 

ifrågasatt.51 

 

Sannolikheten att en händelse kan inträffa är lika med det antal gånger händelsen har inträffat 

i förhållande till det totala antalet utfall. Denna metod för att fastställa risk kallas för relativ 

frekvenssannolikhet. McGoun identifierar tre problemområden med den relativa 

frekvenssannolikheten: referensklassproblemet, de stora talens lag samt 

uppskattningsproblemet. McGoun menar att om dessa skulle tydliggöras skulle metoderna 

som används för riskbedömning idag överges.52 

 

Enligt McGoun är syftet med riskmätning att förutse framtiden. De antaganden som 

underbygger teorierna behandlas dock ofta som givna och utvärderas sällan i ljuset av 

existerande sociala och ekonomiska omständigheter samt förändringar. Något som bör 

belysas är att det finns flera som ställer sig bakom McGouns kritik mot att använda sig av 

historisk data för att prognostisera framtidens utfall av risker.53 

 

4.2.1 Referensklassproblemet 
 

De förväntningar vi har om framtiden grundar sig på historisk data. 

Referensklassproblematiken bygger på att det inte finns något enkelt sätt att bestämma vilka 

historiska data som är tillräckligt lik dagens data. Detta kan skapa problem då den relativa 

sannolikheten kan vara baserad på en situation som inte nödvändigtvis är ett lämpligt mått att 

                                                
50 McGoun, 1992 
51 Ibid 
52 McGoun, 1992 
53 Danielsson, 2002, Danielsson, Zigrand, 2008, Basak, Shaprio, 2001, Blum, 1999  
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använda för att mäta den rationella sannolikheten för att samma utfall inträffar i en annan 

situation.54 

 

4.2.2 De stora talens lag 
 

De stora talens lag innebär att sannolikheten för att ett förväntat genomsnittligt värde infaller 

ökar med tiden. Genom att bortse ifrån kortsiktiga växlingar och invänta det förväntade 

genomsnittliga värdet med tiden så elimineras risken för att det förväntade värdet inte ska 

inträffa. Detta synsätt innebär att någon risk egentligen aldrig uppkommer om det ses utifrån 

ett långsiktigt perspektiv.55 

 

4.2.3 Uppskattningsproblemet 
 

Uppskattningsproblemet bygger på att riskbedömaren använder sig av egna föreställningar 

genom att tolka historiska händelser. På så sätt uppskattas framtida förväntade värden och den 

risk som är förenad med dem. Genom att riskbedömarens egna föreställningar används vid 

bedömningen blir riskberäkningen i sig riskfylld. Två oberoende riskbedömare kan utifrån 

samma information och historiska förlopp uppskatta olika sannolikheter att en händelse ska 

inträffa.56 

 

4.3 Riskmätningens framväxt 
 

För att förstå de problem som hänför sig till relativ frekvenssannolikhet är det viktigt att förstå 

hur synen på risk har utvecklats.  I början på 1900-talet väcktes intresset för att definiera och 

precisera begreppet risk. Forskare arbetade också på att ta fram en formel för hur risk kunde 

mätas. Haynes och Ross var två forskare som kom att dominera den ekonomiska forskningens 

utveckling under tidigt 1900-tal. Haynes diskuterade det faktum att uppskattningen av risk 

beror på vilken typ av risk som ska definieras.  I vissa fall finns det tillförlitlig statistik som 
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55 Ibid. 
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kan användas för att uppskatta risken, i andra fall är det en omöjlighet.57 Ross menade att det 

fanns okvantifierbara fluktuationer som skapar en osäkerhet i mätningen av risk. Det uppstår 

fluktuationer på marknaden som inte går att synliggöra,58 vilket skapar tvivel kring vad som 

egentligen påverkar risken. Detta illustrerar referensklassproblemet.  

 

Trots att flera ekonomer senare kom att visa teorier och data som indikerade att det fanns 

möjligheter att mäta risk var det ingen som utvecklade det eftersom Haynes och Ross röster 

fortfarande ekade. Det vill säga att risk var något annorlunda, det var något som inte stämde. 

Det dröjde inte länge förrän andra ekonomer också uppfattade referensklassproblemet, de 

stora talens lag och uppskattningsproblemet. Detta bidrog till att intresset för att definiera risk 

svalnade och vart eftersom intresset för börsmarknaden ökade växte snart ett annat synsätt 

fram. Det växte fram en vilja att beräkna risk utifrån tidigare inträffade händelser och 

förhållanden, det vill säga genom att beräkna risk på statistiska grunder. Detta för att all data 

som behövdes redan fanns tillgänglig.59 

 

Något som också påverkade framväxten av att beräkna risk utifrån statistisk data var att flera 

ekonomer med matematisk bakgrund intresserade sig för ämnet. Alltefter som tiden gick 

bortsågs det ifrån de tidigare uppmärksammade bristerna och teorierna om riskbedömning 

började vinklas till att stödja teser och beräkningar. McGoun menar att förklaringen till varför 

matematikernas utvärderingar och formuleringar kring risk accepterades var att de tidigare 

hade gjort storverk i utvecklingen inom naturvetenskapen.60 

 

4.4 De moderna riskmätningsmodellerna 
 

De modeller som används idag är samma modeller som McGoun kritiserar. Bland modellerna 

som han riktat stark kritik mot återfinns CAPM, teorin om portföljval och diversifiering. 

Även om modellerna till största delen ingår inom området finansiering har de påverkat 

redovisningen. Detta påvisar McGoun genom att referera till uttalanden gjorda av forskare 

inom redovisning. Dessa uttalanden deklarerar att CAPM har identifierat faktorer som 

påverkar marknadens värderingar av säkerhet. Exempel på dessa är företags kassaflöden och 
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risken med dessa. Ytterligare en faktor som präglats av CAPMs frammarsch är en 

specificering av relationen mellan intäkter och aktiepriser.61 

 

McGouns kritik mot CAPM såsom en teori har sin grund i att tesen bygger på en kodifikation 

av ”tankesätt” för investeringar och därmed även för riskbedömning. Dessa tankesätt har alla 

uppstått före CAPM och dess föregångare då aktörer på marknaden behövt hitta lösningar på 

problemen. McGoun menar på att teorin därför inte tillför nytt material, utan istället är ett 

förtydligande av teorier som tidigare ekonomiska forskare tagit fram.62  

 

Under 1920-talet presenterade Pigou grunden till teorin om portföljval och diversifiering. 

Teorin visade att investerare kunde sänka den totala risken på sina investeringar. Genom att 

placera delar av sitt totala innehav i olika tillgångar diversifieras tillgångsportföljen och den 

totala risken sjunker. Placeraren sänker sin totala riskexponering genom diversifiering i 

jämförelse med att koncentrera hela innehavet på en tillgång. Pigou fortsatte med att hävda att 

denna princip var fullt igenkännbar hos affärsmän. Den hade utgjort grunden för dåtidens 

diskussioner om försäkringsverksamhet. Teorin är flexibel då värdena som utläses kan variera 

beroende på hur teorin tolkas.63 

 

McGoun redogör för fyra olika sätt att se CAPM på. Det positiva sättet som talar om vad som 

är, det normativa där forskaren ser till hur det borde vara, den instrumentella där fokus ligger 

på att uppnå särskilda mål och den användbara som ska underlätta val. Alla fyra perspektiven 

att se på CAPM har använts. Beroende på vilken metod forskaren använder uppstår olika 

resultat.64 

 

Sammanfattningsvis hävdar McGoun att CAPM inte är en tillförlitlig metod att mäta risk och 

att den inte heller nödvändigtvis är det bästa vetenskapliga verktyget att applicera vid mätning 

av risk.  
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63 Pigou, 1960 
64 McGoun 1995 
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4.5 Risk 
 

Young benämner risk utifrån metaforer för att skapa en bättre uppfattning om risk och vad 

den representerar i organisationer. Risk är ofta kopplat till beräkningar och 

bedömningsprocesser inom redovisningsstandarder och beskrivs som en nyckelfaktor för 

investerare och kreditgivare vid beslutsfattande.  Risk kan definieras på många olika sätt men 

är nästan alltid associerat med något negativ och konstruerat som något ekonomiskt dåligt. Av 

den anledningen diskuteras det ofta om risk som något som ska undvikas eller reduceras. 

Inom redovisning används risk som en faktor som kan och ska kontrolleras. Vid beslut måste 

närvaro eller frånvaro av risk identifieras innan rätt beslutet kan fattas. Då risk beskrivs som 

något som kan fastställas kan den ses som en egenskap. Om risk ses som en egenskap är det 

naturligt att kunna jämföra och utvärdera risker mot varandra.65 

 

Young menar att utifrån föreställningen att risk kan kontrolleras har flera finansiella modeller 

växt fram och utvecklats. Young beskriver risk som kan ses som något okänt som kan hota 

framtiden trots planering. Young hävdar att risk inte alltid kan begränsas och hanteras. Om 

synsättet stämmer innebär det att tidigare synsätt på risk är felaktiga, vilket indirekt åsyftar en 

ifrågasättande inställning till de matematiska modellerna inom riskmätning.66 

 

Precis som Young är också Chua kritisk till de matematiska modellerna. Dock försöker Chua 

tydliggöra varför de matematiska modellerna fått sådant genomslag. Tyngden ligger i att 

forskare och verksamma teoretiker inom utvecklingen inte använder sig av andra variabler 

trots att det finns tydliga brister i de matematiska modellerna. Chua refererar till Latour som 

säger ”Once the machine works people will be convinced”. Chua menar att de matematiska 

modellerna slår igenom när inflytelserika organisationer ställer sig bakom. Följden blir att 

resterande organisationer accepterar och använder modellen. 67 

 

Inom litteraturen delas risk upp i affärsrisk och finansiell risk. Affärsrisken är i förhållande till 

vilken bransch företaget befinner sig i. De påverkande variablerna är grad av konkurrens, 
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efterfrågemönster och en förtäckt risk.  Finansiell risk baseras utifrån hur stor andel 

främmande kapital organisationen har.68  

 

Gällande den risk som Swedbank och SEB har tagit i Baltikum med utlåning kan den 

tydliggöras med ett exempel. I Baltikum handlas det med euro. Om utlåningen skedde på 1 

miljon euro med en kurs på 9,01 kr/euro blir skulden 9, 01 miljoner kronor. I dagens 

växelkurs som låg på 10,69 kr/euro69  skulle det för banken innebära en kreditförlust på 2,63 

miljoner kronor, vilket är högst kännbart. Uppgången beror helt på att kronan har deprecierat. 

Det som också bör nämnas är att räntan och återbetalning sker i euro och utlåningen i sig har 

blivit ett direkt risktagande från bankens sida.70 

 

4.5.1 Enterprise risk management - ERM 
 

Inom finansiella institut har begreppet Enterprise risk management spridit sig. ERM innebär 

att riskhanteringen blir en integrerad del av verksamheten och kopplas till de strategiska och 

operativa mål som finns inom företaget.71 Det finns två olika ERM-modeller. Den första drivs 

av ett starkt aktieägarvärde med fokus på siffror. Den andra har sin grund i efterfrågan av den 

riskbaserade interna kontrollen.  

 

Baselkommittén som har skapat reformen om övervakade av banker rekommenderar ERM. 

Det har därför skapats en anpassning utefter modellen. Mikes ifrågasätter modellen dels då 

det inte framkommer hur den fungerar och används i praktiken och dels då modellens utfall 

inte tar hänsyn till olika grader av riskbenägenhet inom de finansiella instituten.72 Enligt 

Mikes blir resultatet av modellen att varje bank har en egen riskhantering som matchas utefter 

organisationens direktion. För att bankerna ska utnyttja sin fulla potential så krävs det en 

konstruktion av stickprover för att kunna anpassa organisationen efter nya omständigheter.73 

 

 

 

                                                
68 Andrén, Eriksson, Hansson, 2003 
69 www.valutor.se/EUR  
70 Hansson, 2003  
71 Mikes, 2009 
72 Mikes, 2009, Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes, 1980 
73 Ibid. 
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4.6 Teori 

4.6.1 Organisationsteori 
 

Inom modernistiska organisationsteorier beskrivs hur en organisations omgivning befinner sig 

utanför organisationens sfär. Samtidigt fokuseras på att omgivningen genom olika 

begränsningar och krav på anpassning påverkar organisationens resultat och överlevnad.74 

 

Institutionell teori är en teori som mer ingående beskriver omgivningens påverkan inom en 

organisation. Här har iakttagits att organisationer inte bara rättar sig efter sina interna mål 

utan även utifrån omgivningens värderingar och föreställningar. Teorin behandlar bland annat 

den påverkan som juridiska, kulturella, sociala och politiska områdena har på organisationen, 

det vill säga de värderingar, normer, regler, lagar samt åsikter som finns inom alla dessa 

områden.75 Något som även finns inom omgivningen som påverkar organisationen är det inre 

nätverket där leverantörer, kunder, konkurrenter, myndigheter och andra intressenter befinner 

sig. 76 För att en organisation ska överleva krävs det en anpassning till samtliga delar.  

 

Finanskrisen har tvingat fram förändringar. I en slutrapport från finansmarknadsrådet står det 

att ”krisen innebär en omprövning av hur tillsyn och reglering skall organiseras”. Dessutom 

har länder inom Europa efterfrågat en gränsöverskridande övervakning på regelverket.77 Basel 

II reglerar att de finansiella instituten har en kreditbuffert som inte understiger åtta procent. 

Kreditbufferten ska skydda mot den riskexponering som verksamheten utsätts för vid utlåning 

av kapital, riskfyllda placeringar och derivatkontrakt. Kapitalkraven som bankerna har 

påverkar deras kostnader och indirekt deras räntesättning och kreditvillkor. Det innebär att 

konkurrensförhållanden mellan olika finansiella institut, finansiella tekniker och relationen till 

olika kundgrupper påverkas.78 
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4.6.2 Social struktur 
 

I moderna organisationsteorin finns tre begrepp om social struktur. Det första är strukturell 

komplexitet som behandlar horisontell- och vertikal differentiering. Med horisontell 

differentiering åsyftas att organisationen uppskattas utifrån antalet enheter eller antalet 

avdelningar. Den vertikala differentieringen bygger istället på antalet plan som en 

organisation är uppbyggd i, från högsta ledningen till personalen med kundkontakten.79  

 

Det andra begreppet som diskuteras inom social struktur är centralisering. Centraliseringen 

avser att visa var i organisationen som beslut fattas. En hög grad centralisering innebär att 

besluten fattas långt upp i organisationen. En decentraliserad organisation speglas däremot av 

att besluten fattas längre ner. En centraliserad organisation präglas av mer kontroll och 

koordinering medan i den decentraliserade organisationen förekommer ett större engagemang 

och ökad kommunikation mellan olika instanser i organisationen.80  

 

Det tredje begreppet är formalisering som behandlar i vilken omfattning olika regler och 

policys följs i verksamheten. En hög grad formalisering innebär att besluten som fattas i 

organisationen följer förskrivna regler i manualer och föreskrifter. Det finns små möjligheter 

att fatta egna beslut.81 Ännu en teori som kan nämnas är den inverterade 

organisationspyramiden som är en teori som riktas mot tjänsteföretag, däribland banker. 

Kundinriktning ses som essentiellt, det vill säga att beslut skall kunna fattas av anställda som 

står i direktkontakt med kunder. Teorin innefattar även en mer tillplattad organisation där det 

inte är lika många nivåer mellan personalen på golvet och högsta ledningen. Teorin uppstod 

som en motpol till den byråkratiska organisationen där snabba beslut försvåras på grund av de 

olika organisatoriska nivåerna som ett beslut ska passera.82 

 

 

 

 

                                                
79 Hatch, 2006 
80 Ibid 
81 Ibid. 
82 Grönroos, 2008 



Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten 37 

4.6.2.1 Social struktur införlivat i tre olika organisationer 
 

Litteraturen behandlar tre olika strukturer i en organisation, den mekaniska, den organiska och 

den byråkratiska organisationen. I den mekaniska organisationen återfinns specificerade 

arbetsuppgifter samt väl reglerade och integrerade manualer i verksamheten. Den mekaniska 

modellen är en formaliserad organisation utan utrymme för egna beslut. Den organiska 

strukturen har lättöverskådliga förhållningsformer med decentraliserad prägel. Byråkratisk 

verksamhet karaktäriseras av en hög grad formalisering men även en decentralisering. Det 

innebär att det finns en tydlig arbetsuppgift med väl uppriktade förhållningsregler och 

förordningar. Det finns också hårt styrda regleringar som påverkar hur beslutet ska fattas. En 

avancering inom verksamheten ordineras utifrån kvalifikationer.83 Det finns dessutom fokus 

på olika positioner inom verksamheten. En högre position ger mer auktoritet.84 

 

4.7.1 Kreugerkrisen - en påverkande faktor 
 

Risk är något som ekonomer fascinerats över och försökt avtäcka mystiken kring sedan slutet 

på 1800-talet. Även om risk diskuterades är det tydligt att det finansiella systemet på 1920-

talet såg förbi riskfaktorn. Redan efter 1934 skulle de dock bli varse om annat. År 1934 

upplöstes ett stort bedrägeri som hade fortgått sedan 1920-talet, det som kom att kallas Ivar 

Kreugers pyramidspel.85 Till en början tog Kreuger över sin fars tändstickstillverkade företag. 

Detta utvecklas sedan via övertagande och rekonstruktioner till monopol av 

tändstickstillverkning i Sverige. Flera monopol skapades genom att firma Kreuger & Toll, 

började låna ut ofantliga summor pengar för att utöka sin monopolistiska ställning på 

världsmarknaden. Företaget hade år 1930 monopol på nittio procent av tändsticksmarknaden. 

Aktier och obligationer såldes och budskapet som spreds ut till investerare var att de 

utländska lånen var riskfria, då de var säkrade till en hög skatt på tändsticksförsäljning. 

Anledningen till att så många lockades av att investera kapital i verksamheten var den höga 

utdelningen på aktieinnehavet. En utdelning som bestod av att nya investerare med kapital 

strömmade till, och således inte en vinstbaserad utdelning. Vinsten utåt skapades genom att 

flytta kapital till olika skalbolag. Hela företaget hölls flytande genom att nya större 

investeringar kom in. En tid efter börskraschen brast det, obligationerna och aktierna var 
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övertecknade och nyinvesteringar minskade. Det var först en tid senare som pyramidspelet 

uppdagades.86 

 

4.7.1.1 Hur kunde bluffen pågå under så lång tid? 
 

Under denna tidsepok godtogs viss företagssekretess, det utnyttjade Ivar Kreuger till sin 

fördel. Hans ledord var ”silence, more silence, and even more silence”.87 På grund av 

Kreugers ställning och framgångar var det ingen som krävde honom på någon redovisning. 

Samtliga aktörer var rädda att förlora Kreuger och Tolls säkerheter. De finansiella uttalanden 

som gjordes av företaget var skapade och fabricerade av Kreuger själv. Kreuger bad sedan 

sina revisorer att korrigera böckerna utefter hans finansiella uttalanden. Efter en utredning och 

ett stort medialt fokus på Kreugerskandalen författades den första säkerhetslagen i USA. 

Lagen konstruerades enbart för att förhindra ekonomisk brottslighet. Säkerhetslagen 

baserades på Kreugerskandalen då flera andra fall av bedrägeri inte kunde bevisas.88 

Redovisningsregler har sedan dess fått större fokus. 

 

4.8 Finanskriser 
 

1985 avreglerades kreditmarknaden vilket innebar att de kvalitativa regleringarna av 

bankernas utlåning upphävdes.89 Som en konsekvens av det skapades makroekonomiska 

instabiliteter som stigande tillgångspriser och ökad kreditexpansion.90 Krisen på 1990-talet 

påverkades ytterligare av det faktum att växelkurssystemet byggde på fasta men justerbara 

växelkurser.91  

 

Problemet med en finansiell kris är att den inte går att upptäcka förrän det är försent. Det som 

kan utläsas från kriserna är två faser. Den första fasen är en expansionsfas vilket innebär att 

tillgångspriser stiger. Under denna period är marknaden mer positivt inställd till lån, 

spekuleringar och investeringar. I relation till detta ökar risktagandet hos bankerna då 
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konkurrensen mellan de olika instituten hårdnar.92 En parallell kan dras till den nuvarande 

krisen i Baltikum, där det skedde en kapplöpning mellan SEB och Swedbank om att få störst 

andel i Hansabank. När kulmen nås infaller den andra fasen, kontraktionsfasen. 

Kontraktionsfasen fastställer en svängning som följs av snabbt fallande tillgångspriser.93 

Detta följs av ett skede då bankerna begränsar kreditutlåningen. Konsekvensen av den 

hårdnande bedömningen i utlåning leder till att företag inte har tillräckligt kapital för att 

överleva. Konkurserna baseras inte bara på en begränsning i kreditgivning utan även på 

likviditetsproblem som uppstår på grund av amorteringar och räntor som överskrider 

intäkterna. Åtgärder som finns att tillgå vid finansiell instabilitet fördelas på krisförebyggande 

åtgärder och krishantering. Inom de krisförebyggande åtgärderna återfinns finanssektorns 

olika regleringar i form av lagar och föreskrifter, finansinspektionens övervakning av de olika 

finansinstituten och riksbankens övergripande inspektion av hela det finansiella systemet.94 

När sedan krisen sprider ut sig inom det finansiella systemet och ökar i omfång består 

krishanteringen i att, bland annat centralbanken ”The Lender of last resort”, går in och backar 

upp de finansiella instituten genom att bevilja dem lån.95 

 

Då krisen innefattar flera olika finansiella institut och dessa hotas av upplösning är det staten 

som ska träda in, precis som staten har agerat under den pågående krisen. Den 20 oktober 

2008 presenterandes en stabilitetsplan. Den gav bankerna möjligheten att låna 1500 miljarder 

kronor. Om banken trots detta inte klarar sig kan staten gå in som delägare. Dock 

framkommer det viss problematik när det förväntas att staten ska agera och avhjälpa krisen. 

Det kan resultera i att marknadsaktörerna ser mer lättvindigt på risk om de vet att staten 

ingriper vid en kris. 96 Detta problem kallas i teorin för moral hazard och innebär en villighet 

att riskera mer för att någon annan står för risken.97 I en lågkonjunktur förekommer det att 

bankerna i princip upphör med kreditgivningen och därmed dämpas den ekonomiska 

tillväxten.98 

 

En viktig skiljelinje mellan tidigare finanskriser och dagens ekonomiska situation är att 

tidigare kriser varit nationella som sedan spridit sig vidare internationellt. Den kris vi 
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bevittnar idag är global. Länderna har idag i större utsträckning samstämmiga regelverk.  

Många länder ingår i EMU och är således uppbundna till samma växelkurs.  

 

Globaliseringen som begrepp står för en ökad rörlighet över gränserna för kapital, varor och 

tjänster.99 För den nuvarande finansiella krisen har globaliseringen inneburit att krisen är 

utspridd på flera länder, olika marknader, tillgångstyper och institut. I dagens krissituation har 

finansiella system med bland annat investmentbanker, försäkringsbolag och 

bostadsgarantiinstitut till viss del brutits ned. Globaliseringen och integreringen av 

likasinnade regelverk har bland annat gjort att marknaden blivit mer komplex och 

svårbedömd. Konsekvensen av detta är att bankerna har ifrågasatts och tappat förtroende på 

världsmarknaden. Det har utmynnat till bankkrisen i Sverige.100 Vad gäller finansiella kriser 

går det att utläsa att efter varje kris ställs krav på förändringar i nuvarande regleringar.101 

 

4.9 Decentralisering en framgångssaga? 
 

Decentralisering är något som genomsyrar Handelsbankens verksamhet där varje enskilt 

kontor tar egna beslut. Banken ses som den mest kostnadseffektiva med låga kreditförluster 

utifrån siffror från 2001. Nyckeln till framgången sägs bland annat bero på att bankens policy 

är att kredithanteringen och bedömning ska ske längre ned i organisationen. Handelsbankens 

förhållningssätt är en enklare hierarki, med färre kontrollanter, välutbildad personal och inga 

budgetar som ska agera som barriärer för kostnadsreducering.102 

 

Grunden till Handelsbankens decentraliseringsprocess var följande ”We have great 

confidence in our staff and great respect for what they achieve. We look upon them as 

sensible and competent and filled with a natural desire to do a good job. We believe that they 

have great potential, enthusiasm and ability to learn about new conditions, new technology 

and new forms of work”.103  
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Inom Handelsbanken skedde en omstrukturering. Det bildades resultatenheter inom varje 

lokalkontor. Lokalkontoren var understående ett av de åtta regionala kontoren som alla hade 

en verkställande direktör på plats. Enligt Wallander är det svårt att genomdriva en 

decentralisering då personalen högre upp i organisationen gärna tar på sig ett större ansvar än 

tidigare men har svårt att lämna ifrån sig en del av sina tidigare ansvarsområden. Dessutom 

tar det mycket tid att omstrukturera en hel organisation på grund av utbildning och 

genomdrivning av nya styrsystem. Den största omstruktureringen som gjordes inom 

Handelsbanken var att skära ned och i vissa fall ta bort enheter inom huvudkontoret för att 

lägga ut dessa på regional eller lokal nivå.  Det är viktigt att särskilja falsk decentralisering 

från verklig. Skillnaden ligger i att den falska har detaljerade och strikta budgetar för alla 

olika enheter kombinerade med fasta riktlinjer. I dessa organisationer är enhetschefernas 

frihet begränsad.104 

 

Vad gäller strategin som genomsyrar Handelsbanken bygger den på lönsamhet, högre inkomst 

till lägre kostnader. ”The bank with the lowest costs will in the end be the only one left 

victorious on the battlefield”. För en decentraliserad organisation är det opassande med 

tillväxt som mål.105 

 

Wallander säger att Handelsbanken inte använder sig av den moderna portföljvalsanalysen för 

kredithantering. Den leder enligt Wallander till ointressanta och missvisande resultat och kan 

till och med i vissa fall ha farliga effekter. En del av porföljvalsanalys är att lån delas in i 

grupper, där företagen i varje grupp förväntas lida på liknande sätt av en branschkris. En 

avgörande faktor är att kunna hitta grupperingar som är relevanta när en kris uppstår. Det är 

dock vanligt att inte ha räknat med den särskilda risk som en seriös kris innebär vid val av 

grupper. Det vill säga att det finns en osäkerhet att en särskild risk inte har beaktats. Enligt 

Wallander är det tydligt att den kreditrisk som banken utsätts för, varierar mycket mellan 

företagen inom de olika grupperna. Variationen beror på företagets finansiella styrka, 

företagsdirektionen skicklighet, ägarna och den säkerhet som banken har. Det är dessa 

faktorer som är mer avgörande för att kunna fastställa bankens egentliga risk. Enligt 

Wallander förväntades de stora kreditförlusterna på 1990-talet vara baserade efter hur stor 
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andel fastighetsutlåning de hade i de olika bankerna medan verkligheten var sådan att de med 

störst förlust var de med osäkra krediter och inte de med större andel bostadslån.106 

 

4.10 Redovisning 
 

Det är inte bara inom kreditriskhantering som det utgås ifrån principer och regler utan någon 

egentlig stabil teoretisk grund. Enligt Puxty har inte redovisning som helhet den tyngd som 

kan förutsättas.107 Jönsson har i en inhemsk studie av finansmarknaden funnit att det oftast är 

den praktiska tillämpbarheten som ger upphov till nya redovisningsprinciper och inte någon 

bakomliggande teori.108 Statens inblandning i uppkomsten av nya principer och regler är 

beroende av om aktörerna på området kan få till stånd önskvärda regler. Dessutom tolkas och 

skrivs reglerna olika beroende på den kulturella mångfalden109. Statens inverkan på 

redovisningsregler har varierat från att ha varit starkt påverkad på grund av Kreugerskandalen 

till att minska sedan globaliseringen inträffade, en globalisering som bidragit till 

gemensamma regelverk. Det finns dock skillnader i regelverken men dessa blir färre med 

tiden110.  

 

Puxty redovisar ett ramverk för att förstå principerna bakom regleringen av redovisning. Detta 

för att sedan kunna utläsa på vilka olika sätt regleringen är associerad med distinkta historier 

och institutionella skillnader i olika kapitalistiska länder. Puxtys modell utgår ifrån Streeck 

och Schmitters modell, som handlar om att undersöka regleringen utifrån tre karakteristiska 

krafter; samhället, marknaden och staten. Inom krafterna återfinns principerna; spontan 

solidaritet (samhället), fri konkurrens (marknaden) och hierarkisk kontroll (staten).111 Dock 

bör tilläggas att Puxty ser brister i Streeck och Schmitters modell. Dessa är bland annat 

avsaknaden av den historiska dimensionen, för stort fokus på social ordning inom nationen 

och en avsaknad av fokus på de internationella regleringarna. Puxtys egen modell utgår ifrån 

att samhället är underordnad staten och marknaden och att det finns två extremlägen i form av 

liberalism och legalism. Inom liberalism sker regleringarna utifrån marknadsprinciperna, 
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medan inom legalism sker regleringarna utifrån lagstadgade principer.112 Puxtys ramverk kan 

inte fullt ut appliceras på Basel, då ramverket inte tar hänsyn till historiens påverkan. 

Utvecklingen i Basel beror på att olika ekonomiska kriser har förekommit och dessa har 

skapat en efterfrågan av ny reglering. Dock kan det utläsas viss påverkan från samhället, 

marknaden och staten, men inte till vilken grad. 

  

Inom den kritiska litteraturen för redovisning sätts fokus på siffror eftersom de beskrivs som 

”tilltalande”. Anledningen till att siffror hamnar i centrum är för att de leder till kontroll.113 

Den tonvikt på riskmätning som finns inom Basel II, där kalkyleringen leder till siffror, 

anammar siffrors betydelse. Den allämna uppfattningen är att komplexa kalkyleringar krävs 

för att utöva kontroll och för att kunna fatta faktabaserade och försvarbara beslut.114  

 

4.11 Begränsning i riskmodellen 
 

Begränsningar i riskmodellerna inom Basel II tydliggörs av Danielsson. Danielsson anser att 

statistisk data inte är applicerbar vid finansiella kriser. Statistiken utgår enbart från historiska 

data som är baserad på normala förhållanden. En kris inräknas inte under normala 

förhållanden och därför finns det inte någon statistik som är användbar. I en genomgående 

undersökning förtydligas riskmodellernas brist då prognoserna är överdrivet volatila.115 

 

Ett grundläggande antagande som förekommer inom modellerna för riskmätning är att 

information om marknaden följer ett stokastiskt förlopp. Detta förlopp beror på tidigare utfall 

inom området och utfall på andra marknaders variabler. Problematiken som uppstår enligt 

Danielsson är att antagandet bygger på att det finns många olika marknadsaktörer. Dessa 

marknadsaktörer handlar så olika att utfallet blir slumpmässigt, vilket bidrar till att 

marknadsaktörerna inte kan påverka marknaden. Danielsson drar en parallell till meteorologi 

som förutspår väder men inte påverkar det. I kristider däremot förekommer inte längre 

slumpmässiga utfall mellan de olika marknadsaktörerna. De slumpmässiga utfallen blir till 

snarlika utfall. I alla kriser förekommer en övergång från riskabla tillgångar till säkra, vilket 

leder till att riskmodellerna blir brukslösa. Dessa påståenden bygger Danielsson upp med en 
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koppling till den ryska krisen 1998 och aktiekraschen 1987.  Om regleringen av riskhantering 

vore fullständig skulle systematiska fel inte förekomma. En fullt fungerade reglering skulle 

innebära att finansiella kriser inte uppstår.116 

 

4.12 Sammanfattning 
 

I kapitlet görs en redovisning av relevant teori för uppsatsens forskningsfrågor. Eftersom 

uppsatsen till stor del handlar om kreditrisk är det av betydelse att förstå begreppen. En 

genomgång görs därför av begreppet risk, olika moderna riskmätningsmodeller samt synen på 

risk i Basel II. Att mäta risk är inte, och har inte varit, ett problemfritt område. I kapitlet lyfts 

kritiska röster fram och en relativt noggrann genomgång görs av dessa. Bland annat redovisas 

för McGouns åsikter och de problem han anser att de moderna riskmätningsmodellerna har. 

För att få en bättre förståelse för modellernas framväxt och dagens sätt att mäta risk på 

anläggs ett historiskt perspektiv. Exempelvis lyfts Kreugerkrisen fram för att visa på den 

eftertänksamhet som har genomsyrat redovisningsregler under en period. Denna följs sedan 

upp med en genomgång av de två senaste finansiella kriserna, för att belysa dagens 

problematik kring en mer svårläsliga påverkan på marknaden. Dessutom läggs det fokus på 

redovisning, hur den bearbetats över tiden men även kritik mot den, då redovisningsregler till 

viss del har påverkat Basels framväxt.    

 

Bankernas organisationsstruktur diskuteras i förhållande till risk. En genomgång görs av de 

olika organisationsstrukturerna som finns. Exempel tas fram för att åskådliggöra på vilket sätt 

banker har valt att organisera sig. Detta för att påvisa hur organisationsstrukturen indirekt 

påverkar förhållningssättet till riskhantering.     
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5. DEN OFFENTLIGA DEBATTEN 
 

5.1 Bakgrund 
 

När sparbankerna etablerades i socknarna förändrades hela den ekonomiska strukturen. 

Tidigare hade skuldebrev fungerat som betalningsmedel. Detta nät av skuldebrev hade gjort 

några företagsamma invånare sockenbankirer. Med den förändring som nu skedde kom en ny 

grupp till makten. Den andra hälften av 1800-talet inträdde industrialiseringen och många 

emigrerade i hopp om en nystart på andra sidan atlanten.117 

 

Mot slutet av 1800-talet hade banksystemet etablerats i Sverige, med detta menas att folk 

vände sig till bankerna som ett första finansieringsalternativ och inte till vänner och släkt som 

hade varit den tidigare ordningen. De mer standardiserade reglerna för in- och utlåning i bank 

var till fördel för kunderna som med de nya avtalen nu fick lägre priser på det tjänster som 

utnyttjades.  Banksystemet reglerades av de offentliga myndigheterna som såg till att 

bankerna följde och agerade i enlighet med det regelverk som upprättats, vilket var en 

trygghet för kunderna i banken.  Även funktionsuppdelningen i banksystemet kom att ändras 

med de nya reglerna genom ett system som kom att kallas den naturliga ordningen. Systemet 

byggde på principen att sparbankerna tog hand om de mindre sparkunderna och placerade 

innehavet i riskfria tillgångar som statsobligationer. Affärsbankerna däremot inriktade sig på 

näringslivet och kom att arbeta med mer riskfyllda portföljer och var av denna anledning en 

mer lukrativ marknad.  Mot bakgrund av den nya uppdelningen i bankverksamheten 

instiftades år 1892 en ny sparbankslag som syftade till att begränsa sparbankernas 

placeringsmöjligheter och krediter.118 

 

Många sparbanker som tidigare hade ägnat sig åt kreditgivning åt det lokala näringslivet blev 

nu tvungna att rätta sig efter den nya lagen och därmed avsluta denna typ av verksamhet. Att 

kreditmarknaden avskärmades från sparbankerna gav affärsbankerna större spelrum. Stora 

delar av näringslivet var i tillväxt vilket skapade ett starkt tryck på bankernas utlåning, vilket 

medförde att bankerna nu blev tvungna att skapa ett mer omfattande inlåningssystem. För att 

nå den högsta potentiella tillväxten för affärsbankerna var det viktigt att fånga upp de allt 
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större grupperna i arbetar- och medelklassen trots att det stred mot de grundläggande tankarna 

för den naturliga ordningen. Detta blev en oerhört viktig komponent i affärsbankernas 

expandering och i början på 1900-talet var de den största aktören på den svenska 

sparmarknaden.119 

 

Den urbanisering som följde med industrialiseringen gjorde att antalet sparvilliga människor 

ökade och som ett resultat steg också antalet finansiella organisationer på marknaden. Två nya 

organisationer var försäkringsbolag och postsparbanker som lyckades ta stora 

marknadsandelar då bankkrisen på 1920-talet fick affärsbankerna att backa kraftigt. 120 

 

Tydliga kopplingar kan utläsas mellan de svenska bankernas expansion från 1890-talet fram 

till andra världskriget och de framgångsrika universalbankerna i Tyskland där verksamheten 

präglades av att tillgodose alla kunders finansiella behov och önskemål.  Under samma period 

etablerades en annan typ av bank i USA och i England, det var depositionsbanker med syfte 

att deponera spararnas kapital i särskilda placeringar. De sköt på så sätt bort övrig 

bankverksamhet och andra finansiella tjänster togs över av särskilda aktörer med 

specialisering på tjänsterna. På så sätt växte det mot slutet av 1800-talet upp två olika 

finansiella system som präglade marknaderna i väst. Den tyska universalbankens system 

syftade till att skapa goda relationer med kunderna samtidigt som banken erbjöd ett stort 

utbud av finansiella tjänster. Depositionsbanken å sin sida var en mer marknadsorienterad 

version där banken var specialiserad att placera på riskkapitalmarknader och hade ett väl 

planerat nätverk av mellanhänder som erbjöd finansiella tjänster som banken inte längre hade 

kvar i verksamheten.121 

 

Lagstiftningen mot konkurrens mellan bankerna förändrades och de nya reformerna som tog 

vid tillät bankerna att konkurrera på samma geografiska område. Företag och banker blev nu 

mer sammantvinnade och ett globalt nätverk skapades.  Ett sammanflätat nätverk av banker 

och företag gjorde att de olika aktörerna snart strävade åt samma ekonomiska intressen vilket 

resulterade i att en mycket hög andel av affärsbankernas utlåning bestod av insiderlån, vilket 

innebar att ägarna i det företag som beviljades de utlånade kapitalet var samma grupp som 

granskade bankens utlåning. Med tiden kom en allt högre andel företag att vara beroende av 
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banken som en del av finansieringen i verksamheten, vilket gav banken ett inflytande över 

företaget. 1910-talet präglades av en tillväxt i bankerna som ett resultat av deras ökade 

investeringar som också blev ett större risktagande. Detta torde vara en av anledningarna till 

1920-talets kris.122 

 

År 1911 ändrades banklagen och gav återigen affärsbankerna tillträde att påverka företagens 

verksamheter. Lagen innefattade en aktieförvärvsrätt vilket innebar en rätt att köpa aktier i 

företagen. Genom att bilda emissionsbolag kunde bankerna påverka företagens verksamheter. 

Emissionsbolagen var dotterbolag till de stora svenska bankerna. Moderbolaget i koncernen 

finansierade kapitalet i emissionsbolagen (dotterbolagen) som nu fick möjlighet att medverka 

i ett stort antal företagsbildningar och andra strukturförändringar som präglade näringslivet på 

den svenska marknaden.123 

 

Industriföretagen, som vanligen bedriver en kapitalintensiv verksamhet, hade mycket stora 

krediter och var därmed högt belånade hos affärsbankerna. När efterkrigsdepressionen 

drabbade den exportberoende delen av näringslivet och därmed industriföretagen spred sig 

detta snabbt till banksektorn. Mindre banker köptes upp av större vilket centraliserade 

bankverksamheten. Denna utveckling av ett mer koncentrerat bankväsende mottogs positivt 

av statliga myndigheter som föredrog ett mindre antal aktörer på marknaden. Staten fick nu 

lättare att kontrollera de olika aktörerna.  De svenska affärsbankernas agerande ledde till ett 

misstroende mot dem vilket skapade ett bra läge för sparbankerna att återta marknadsandelar 

som de tidigare hade förlorat.124 

 

5.2 Kreuger 
 

Ivar Kreuger (1880-1932) var i grunden ingenjör och startade år 1908 byggnadsfirman 

Kreuger & Toll tillsammans med Paul Toll. Den nyetablerade byggnadsfirman kom snart att 

bli en av landets största med byggnadsprojekt som Stadion och NK-varuhuset. Ivar Kreuger 
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hade studerat byggnadsteori och hans verk var de första byggnaderna som tillverkades i stål. 

Byggnadsfirman var nu etablerad på marknaden men Kreuger gick i andra tankar.125 

Under 1900-talet bildade Kreuger Svenska tändsticksfabriken. Hans mål var att köpa upp och 

på så sätt ta över tändstickstillverkningen. Den starkare konkurrensen innan första 

världskriget tvingade fram en sammanslagning av företags fabriker som komprimerades från 

cirka tjugo fabriker till två.126 1918 börsintroducerades bolaget och under 1920-talet hade 

företaget högst omsättning på sina aktier på New Yorks aktiebörs.127 

Expansionen och företagets tillväxt finansieras till en början med att företaget lånade upp 

stora belopp i Sverige. Den allt mer världsomspännande industrin krävde dock mer kapital. 

För att bryta sig in på den amerikanska kapitalmarknaden utfördes flera aktieemissioner. 

Tillväxten skedde till stor del genom företagsförvärv men detta var inte tillräckligt för att 

hålla konkurrenterna under kontroll. Istället vände sig Ivar Kreuger till potentiella exportörer 

för att söka tillstånd om monopolställning på särskilda marknader. I utbyte för denna 

monopolställning lånade han pengar till länder med en sämre ekonomi. Dessa länder kunde 

därmed finansiera sina statslån.128 

1930 dominerade Svenska Tändsticks AB marknaderna i 33 länder och hade flera 

konkurrensbegränsade avtal på olika marknader. Detta innebar att företaget hade en 

monopolställning på 90 procent av den totala världsmarknaden. Kreuger imperiet kom att bli 

ett av världens största företag på marknaden. Ivar Kreuger hade snart kontroll över stora delar 

av världsekonomin.129 

Ett näringsliv som styrs av en man ”är en bubbla som vilken minut som helst kan spricka”. År 

1932 begick Ivar Kreuger självmord. Samma år bröt Kreugerimperiet samman. 

Kreugerkraschen slog hårt mot förtroendet i banksektorn, med riskfyllda projekt och en 

misskötsel av spararnas pengar hade stor del av kapitalet gått förlorat. Den nära relation som 

rådde mellan banker och företag hade återigen skapat missnöje bland allmänheten och låg till 

grund för den förtroendekris som kom att spegla krisen på 1930-talet. År 1934 förbjöds 
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bankerna att äga aktier i företag. Detta klippte dock inte av banden mellan de två aktörerna 

vars relation än idag präglar det svenska näringslivet.130 

5.3 Tiden efter Kreuger 
 

Affärsbankerna hade nu åter förbrukat sitt förtroende till allmänheten som därför sökte andra 

investeringsalternativ. Återigen drog sparbankerna, postsparbankerna och försäkringsbolagen 

nytta av detta. De framstod som en mycket säkrare och tryggare investering. Snart ökade 

också det offentliga intresset för sparbankerna som kom att styras utifrån den kommun de var 

verksamma i. Organisationen ändrades och de fick en ledning och en styrelse som utsågs av 

stadskommunerna och landsbygden, som därmed fick kontroll över banken. Sparbankerna 

utvecklades från en privat organisation till en offentlig del av näringslivet, där kommunerna 

fick ett starkare inflytande. Bankernas utlåning kom att ändras och den största delen av utlånat 

kapital kom att finansiera kommunernas utbyggnad av infrastruktur.131 

För privatpersoner var dock situationen en annan. Varken lönen eller en inteckning i 

fastigheten räckte till som säkerhet för att beviljas stora lån.  Utlåningen av kapital i bankerna 

var därför mycket begränsade gentemot privatpersoner eftersom man ansåg att riskerna var 

för höga. För att hitta lösningar på detta blev borgensförbindelser och andra 

ansvarförbindelser allt vanligare. En lösning var att arbetsgivaren gick i borgen för personen 

som ansökte om lån. Genom ett sådant förfarande garanterades en återbetalning av skulden.  

Fördelen med detta var att arbetstagaren kunde få lån. Nackdelen var emellertid den att 

arbetstagaren kom i en beroendesituation gentemot sin arbetsgivare.  Ett annat alternativ att 

säkra sig mot kreditrisker var att skapa föreningar, så kallade egnahemsföreningar, där alla i 

föreningen hade solidariskt betalningsansvar.  Föreningarna växte och skapade en acceptans 

hos kreditgivare. Sparbankerna kom att bli en viktig komponent i egnahemsföreningarnas 

kapitalstruktur och fick därmed beteckningen folkets bank.132 

Efter andra världskriget var uppdelningen mellan affärsbankerna och sparbankerna mycket 

tydlig. Affärsbankerna syftade till att skapa kontroll över företag. Sparbankerna däremot 

riktade sin uppmärksamhet till arbetar- och medelklassen genom fortsatta investeringar på 

bostads- och kommunutlåningar. Den växande arbetar- och medelklassen utgjorde en allt 
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större marknad. Sparbanken lyckades tillsammans med försäkringsbolag och postbanken 

värva flera kunder från denna attraktiva kundkategori och växte sig på så sätt större. Detta 

räckte dock inte för att skapa ett försprång framför affärsbankerna. Den koncentrering av 

affärsbankerna som hade ägt rum tidigare år hade gjort dem till större banker med större 

resurser som kunde återinvesteras för ytterligare utveckling av verksamheten. Ännu en fördel 

som affärsbankerna hade var att de var utformade som ett aktiebolag vilket underlättade 

kapitalanskaffningen i bolaget. Sparbankerna var i grunden en stiftelse och hade inga direkta 

ägare. Sparbankernas tillväxt var beroende av att de själva sparade ihop kapital som kunde 

satsas på investeringarna, de kunde således inte låna upp pengar för sina projekt. 

Affärsbankerna växte sig större och konkurrensen hårdnade. Det begränsade 

tillväxtmöjligheterna hos sparbankerna tvingade fram en sammanslagning av sparbankerna 

under 1960-talet.133 

Efter första världskriget fram till 1980-talet fick staten en betydande roll för utvecklingen i det 

svenska banksystemet. Staten fungerade som en garant för bankernas åtaganden.  År 1944 

presenterades arbetsrörelsens program för att förhindra att en kris skulle bryta ut. Förslaget 

syftade till att ge staten större inflytande i näringslivet. Detta skulle förhindra en ökad 

arbetslöshet och ekonomiska svårigheter som samhället väntade sig efter andra världskrigets 

slut. Någon kris bröt aldrig ut, däremot fick staten med detta förslag större inflytande över det 

svenska näringslivet.134 

Under 1950-talet infördes många nya reformer där riksbanken och regeringen var centrala 

aktörer. Riksbanken var nu en del av finanspolitiken och inte längre beroende av staten och 

regeringen.135 

Det funktionsindelade banksystemet som präglat den svenska marknaden hade under 1970-

talet börjat lösas upp. Affärsbankerna behöll sin starka position på marknaden genom att köpa 

upp andra banker. Samtidigt såg sparbankerna och föreningsbankerna sin chans att komma in 

på affärsbankernas marknad. Av denna anledning slog sig sparbankerna samman för att uppnå 

större och mer konkurrenskraftiga banker. Den största sammanslagningen av sparbanker 

skedde år 1982 då Första Sparbanken bildades. Enda sedan de första sparbankernas bildande 

under 1800-talett hade bankväsendet präglats av kooperativa och idealistiska tankar. 
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Bankerna gick en ny tid till mötes där ledorden var affärsmässighet, storskalighet och 

centralisering.136 

5.4 Avreglering och ökad konkurrens 
 

I början av 1980-talet inleddes en avreglering av den svenska bank- och finansmarknaden. 

Genom avregleringen, som omfattade en omstrukturering där ett regelverk ersatte ett annat, 

började det successiva arbetet mot ett nytt regelverk. År 1985 avskaffades utlåningstaken, 

något som kom att benämnas som Novemberrevolutionen.137 

I vissa fall ledde den omfattande utlåningen till att konsumenter fick problem och hamnade i 

skuldfällor. Men även i ett samhällsekonomiskt perspektiv fick utlåningen allvarliga 

konsekvenser. Avregleringen av finansmarknaden i kombination med bland annat 

uppåtgående konjunktur och hög inflation rubbade balansen på kredit- och 

fastighetsmarknaderna med snabbt stigande kreditförluster hos bankerna som följd.138 

 

Under de senaste åren har vi haft en uppgång vad gäller konjunkturen och utlåningen från 

bankerna har varit frikostig, möjligen alltför frikostig. Under år 1991 fick vi en svensk kris i 

banksystemet. Den var begränsad till Sverige och den utlåning som skett främst till svenska 

konsumenter. Det var inte bara fråga om den utlåning som skedde av bankerna utan även att 

staten ändrade på vissa bestämmelser. Bland annat ändrade staten de regler som gällde för 

byggnationer av fastigheter, såväl i flerbostadshus som i småhus. De statliga 

räntesubventionerna förändrades och staten bestämde sig för att minska dessa genom att en 

avtrappning skulle ske. Detta tillsammans med andra faktorer ledde till den svenska 

bankkrisen. Under början av 1990-talet inrättades därför i Sverige en bankakut och staten tog 

över ett flertal krediter varefter det bildades bland annat två kreditinstitut som skulle ta hand 

om dessa krediter. Det var Venantius och SBAB som bildades och dessa två kreditinstitut 

övertog således en stor lånestock. Dessa lån ansågs ”vara osäkra”, vilket innebar en osäkerhet 

för om banken verkligen skulle kunna få tillbaka det lånebelopp som lånats ut.  Venantius tog 

hand om de mest osäkra lånen och SBAB tog över de lån som ansågs lite mer säkra vad gällde 

återbetalningsförmågan. Grunden för all utlåning har sedan lång tid tillbaka byggt på två 
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bestämmelser som återfinns bland annat i Bankrörelselagen. Gäldenären skall ha förmåga att 

betala tillbaka lånet och det skall för banken finnas tillfredställande säkerhet för lånet.139 

 

Den offentliga debatt som följde var att de svenska bankerna hade lånat ut för mycket pengar 

och inte följt dessa regler.  Förutom att staten inrättade de två nämnda kreditinstituten för att 

ta hand om ”dåliga” krediter så medförde debatten att man också införde en statlig 

bankgaranti . Skälet till att staten införde just en statlig insättargaranti var att när debatten var 

som livligast så trodde folk att bankerna skulle gå i konkurs vilket i sin tur ledde till att många 

bankunder tog ut sina pengar från banken och ”stoppade dem i madrassen”. Denna statliga 

bankgaranti medförde att man säkrade inlånade pengar i bankerna. Detta medförde att den 

finansiella marknaden i Sverige till viss del kunde återhämta sig. Genom de åtgärder som 

staten vidtog kunde de säkra den finansiella marknaden och återgå till normala förhållanden. 

Snart var denna finansiella kris glömd och utlåningen från bankerna började på nytt.140 

 

År 1994 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen. Medlemskapet gjorde det möjligt för 

utländska banker att etablera sig i Sverige på samma villkor som svenska banker.  Detta har 

skapat en ökad konkurrens mellan svenska och utländska institutioner. Den ökade 

konkurrensen på en internationaliserad marknad innebar att bara företag som kunde erbjuda 

bra kvalitet på tjänster till ett lägre pris lyckades vara kvar på marknaden. På en finansiell 

marknad innebar den ökade konkurrensen lägre räntemarginaler, det vill säga lägre 

utlåningsräntor och högre inlåningsräntor.141 

En marknad i ständig rörelse komplicerar dock för kunderna att hitta rätt i djungeln av 

tjänster. Mot den bakgrunden försökte lagstiftningen komma till rätta med detta genom att 

bland annat ändra viss lagstiftning som skulle skydda konsumenterna på ett flertal olika 

sätt.142 

Kreditförlusterna som har drabbat bankerna har gjort att de har tvingats till en rationalisering 

där företagen jagar kostnader. En fortsatt utveckling av konkurrensen i bankerna kan drabba 

konsumenten då banken inte längre kan erbjuda den tillgänglighet som varar i dagens läge. 

Problemet har dock avhjälps av nya tekniska lösningar som telefon- och internetbank. 

                                                
139 Muntlig källa 
140 Muntlig källa 
141 Proposition, 1995/96:74 
142Ibid. 



Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten 53 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den ökade komplexiteten i de finansiella tjänsterna 

ökar de ekonomiska riskerna för den enskilde individen. Konsumenten ska utnyttja det ökade 

utbudet av finansiella tjänster till de fallande priserna samtidigt som individen ska beakta de 

regelverk av ökat ekonomiskt och juridiskt skydd. Det finns ett starkt behov av att utvärdera 

de finansiella tjänsterna på marknaden. Resurser måste också satsas på en utarbetat institution 

där konsumenten kan föra sin talan i domstol.143 

KO och konsumentverket har en nyckelroll vad gäller att hjälpa och skydda konsumenter av 

finansiella tjänster. Det ska fungera som ett komplement till de ändringar som gjorts i 

lagstiftningen.  Den nya avtalsvillkorslagen har inneburit att KO och konsumentverket har fått 

ett större tillsynsansvar vid finansiella tjänster.144 

Regeringen arbetar aktivt för att öka konkurrensen på bankmarknaden. Erfarenheter säger att 

en högre grad konkurrens pressar aktörerna till bättre kvalitet och lägre priser, 

bankmarknaden utgör här inget undantag. En ökad konkurrens på bankmarknaden sägs 

minska räntemarginalerna. Krisen på 1990-talet kan förklara de höga marginalräntorna och 

den ofullständiga konkurrensen. Bankmarknaden har sedan länge styrts av ett fåtal aktörer. 

Det lägre ränteläget stimulerade marknaden för konsumtion och investeringar. Detta leder 

långsiktigt till en tillväxt i ekonomin.145 

Att helt släppa kontrollen över bankmarknaden är inget alternativ. Verksamheten kräver 

utformade regler för att beakta det finansiella systemets stabilitet och ett bra konsumentskydd. 

Att främja stabiliteten i systemet syftar till att skydda betalningssystemet. Detta framkommer 

med all tydlighet i regeringens proposition 1995/96:74 ”Ökad bankkonkurrens”. Där framgår 

bland annat följande: 

Bankmarknaden kan inte lämnas helt oreglerad av flera skäl. Regler behövs för att främja det 

finansiella systemets stabilitet och ett gott konsumentskydd. Stabilitetsmålet avser skyddet av 

betalningssystemet, så att inte enskilda instituts problem via effekter på betalningssystemet 

orsakar allvarlig skada för den ekonomiska aktiviteten i samhället. Det är således olämpligt att 

formulera regler som ska ge ökad konkurrens på bankmarknaden utan att samtidigt bevaka att 

de två andra målen tillgodoses. Konsumentskyddet och systemskyddet måste vara de 
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vägledande principerna vid utformningen av åtgärder som skall leda till ökad 

bankkonkurrens.146 

En ny finansiell kris har dock uppkommit efter ett antal år med högkonjunktur. Krisen började 

under hösten 2008. Då var det fråga om en internationell kris som började i USA med att 

bankerna där hade lånat ut otroligt mycket pengar till bostadsmarknadens kunder . Av det som 

kunde utläsa i debatten framkom att bankerna hade lånat ut pengar och att dessa lån var 

”paketerade” på så vis att det var svårt för alla att veta vilka villkor som gällde för lånen. 

Eftersom bankerna säljer och köper befintliga finansiella instrument mellan sig uppstod en 

kris då bankkunderna inte kunde betala sina lån. Det var ofantliga belopp som lånats ut på 

marknaden och då kunderna inte kunde betala sina räntor och amorteringar uppstod åter en 

bankkris. Eftersom marknaden nu, drygt 15 år efter den svenska krisen i början av 1990-talet, 

har blivit betydligt mer internationell så blev det fråga om en global kris som kom att drabba 

även Sverige. Vidare så har det onekligen förhållit sig så att även de svenska bankerna har 

lånat ut kapital till utländska kunder. Bland annat är öststaterna ett bra exempel på detta. Där 

har det förekommit utlåning utan de grundläggande spärrar som har ställts upp för bankernas 

utlåning, nämligen gäldenärens förmåga att återbeta lånet och tillfredställande säkerhet. Även 

om detta följdes när lånet lämnades till den enskilde så kan förhållanden förändras genom till 

exempel arbetslöshet hos den enskilde eller att marknadsvärdena på säkerheten förändras. 

Återigen har staten fått gå in för att säkra den finansiella marknaden och detta har skett genom 

att man bland annat har höjt den statliga bankgarantin så att inlånade pengar i bank 

omfattades upp till ett belopp om 500 000 kr. Vidare kom ett flertal andra frågor upp i den 

offentliga debatten, bland annat de bonusar som bankcheferna och de som arbetar i det privata 

näringslivet har.147 

 

Under finansiella krisen har bankerna fått starkt stöd från staten. Samtidigt kan utläsas i flera 

dagstidningar att bankcheferna får stora bonusar utbetalade. Skall en bank som får statligt stöd 

för att klara sig igenom en finansiell kris verkligen se möjligheter att betala ut stora bonusar 

till sin ledning. I en artikel i Dagens Nyheter framgår att regeringen ställer höga krav på de 

bankerna som vill ha hjälp. För att få tillgång till statligt stöd måste bankerna sänka de 

frikostiga bonussystem, lönerna och fallskärmarna som ledningen får. Vidare diskuteras 

utformningen av ett regelverk som ska begränsa användningen av det statliga stödet. 
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Liknande regler diskuteras i USA, Tyskland och Storbritannien. Det ska således inte finnas 

möjlighet att dela ut statlig garanti som bonus.  Regeringen understryker i sitt förslag att 

statlig garanti ska användas för att ta sig igenom en kris. Garanterna ska fungera som en 

trygghet för konsumenten, låntagare och löntagare och ska således inte omvandlas till vinster i 

banken. Statsminister Fredrik Reinfeldt har uttryckt:  

 

”Vi tar bort en del av trycket från de finansiella institutionerna och bankerna. Det kommer att 

göra att de snabbt kan återfå stor intjäningsförmåga. Det är därför vi lägger dessa 

restriktioner. ”148 

 

5.5 Effekter av Basel II 
 

Dagens finanskris bröt ut på den amerikanska lånemarknaden och spred sig snabbt till Europa. 

Krisen avslöjade svagheter i hur finansiella institut är organiserade och reglerade.  Basel II 

har utvecklats för att skapa en ökad stabilitet i finansiella institut och implementeras i banker 

över hela världen.  Basel II är en internationell standard som bygger på att banken ska ha en 

kapitalbuffert att täcka dess kreditrisk med. Banken är skyldig att lägga undan pengar 

beroende på hur riskfylld kreditplaceringen är. En högre risk kräver således en större buffert. 

Stora delar av Europa har redan implementerat de nya reglerna med Basel II. USA beräknas 

också införa regelverket under år 2009.149 

 

En tid efter implementeringen av Basel II uppmärksammandes önskemål om att göra kraven 

ännu hårdare. De nya reglerna hade inte dämpat krisen i den utsträckning som forskare först 

förutspått.  Den stora frågan blev nu om reglerna skapade en situation som var procyklisk. 

Detta kan förklaras med en situation då banken har en relativt avslappnad syn på kapitalkravet 

under högkonjunkturen då tillväxten är hög. När ekonomin sedan vänder nedåt får banken ett 

strängare förhållningssätt till kapitalkravet.150 Caruana menar att det inte finns något mer 

procykliska än dåligt skötta banker. Författaren menar att problemet först avslöjas i sämre 

ekonomiska tider då banken får svårt att överleva.151 Regelverket Basel II har diskuterats 

livligt och analytiker har kritiserat Basel II för den ökade risken till att skapa en situation med 
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procykliska effekter.  Kreditrisken beräknas utifrån sannolikheten att låntagaren inte kan 

betala tillbaka sin skuld. Detta resulterar i att bankernas kreditrisk kommer att vara lägre i en 

högkonjunktur. När ekonomin sedan går in i en period av lågkonjunktur kommer bankernas 

kapitalbehov att öka. Detta resulterar i att bankerna får en mycket sämre ekonomi under en 

lågkonjunktur vilket leder till att bankerna inte kommer ha möjlighet att låna ut pengar när 

kundernas är i störst behov av det. Basel II innehåller mekanismer som dämpar effekten av 

detta procykliska mönster samtidigt som kapitalbehovet är mer riskkänsligt. Det är en stor 

skillnad mellan Basel II och det tidigare regelverket Basel I. En högre kapitaltäckning på 

grund av en ökad risk i kombination med att bankerna får svårare att samla in pengar kan leda 

till att banken snart blir tvungen att minska krediterna för företag och hushåll. Detta kan få två 

utfall, antingen skapar det en situation som försvårar i en konjunkturnedgång eller stoppar det 

upp en ekonomisk återställare.152 

 

År 1988 lades grunden till Basel I. Regelverket har kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn 

till risk. En statisk kapitaltäckningsgrad på åtta procent tar inte full hänsyn till den risk som 

var förenad med olika säkerheter. Det vill säga att oberoende av vem banken lånade ut till så 

ändrades inte kapitaltäckningsgraden med de tidigare reglerna i Basel I.153 Basel II erbjuder 

bankerna möjligheten att sänka storleken på kapitalbufferten. 

 

Större banker har ofta en kreditriskavdelning som beräknar den totala riskexponeringen för 

företaget. Risk kan beräknas med olika utgångspunkter. Korrelationen mellan olika tillgångar 

och marknader är en vanligt förekommande komponent i beräkningar av risk. Korrelation är 

ett begrepp som beskriver styrkan i det samband som råder mellan två variabler. Att använda 

sig av korrelation handlar om att dela upp marknaden och sätta tillgångar och marknader i 

motsats till varandra. Det kan till exempel handla om att en tillväxt på den amerikanska 

marknaden innebär en nedgång på den kinesiska marknaden. Riktigt så har dock inte 

utvecklingen sett ut tyvärr, utan i princip har alla marknader drabbats av en nedgång.  

Företagen måste arbeta med stor framförhållning. För att ytterligare sänka risken arbetar 

många finansiella institut i stor utsträckning med kontanter, då kontanter har ett högre 

nominellt värde i jämförelse med andra tillgångar. Det finns en risk kopplad till att äga 

säkerhet i en annan tillgång än kontanter.  
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Hur ställde sig då de finansiella instituten till om de nya reglerna i Basel II har förbättrat 

kreditbedömningen i banken. En av respondenterna i vår undersökning svarade med att om 

systemet hade fungerat så hade troligtvis inte regeringar på de drabbade marknaderna varit 

tvungna att skjuta till så mycket kapital som de faktiskt har gjort. Det finns ingen vinnare i 

den här krisen, bara förlorare. I efterhand är det enkelt att se att kredithanteringen inte har 

fungerat. 154 

 

5.6 Sammanfattning 
 

Den offentliga debatten har skapats främst av massmedia som av många kallas ”den tredje 

statsmakten”.  Genom att skapa massmedial uppmärksamhet och rikta in sig på särskilda 

frågor har denna uppmärksamhet lett till lagstiftning utformad för att ”skydda den svage”. 

Inom finansmarknaden kommer detta till uttryck inte minst under 1930-talets svenska 

finanskris och under den nuvarande globala finanskrisen. När massmedia refererade om långa 

köer utanför bankernas lokaler då den enskilda inte vågade ha sina pengar på banken så 

skapades den så kallade insättargarantin på 1990-talet. Samma sak hände under hösten 2008. 

Staten höjde då åter taket på insättargarantin för att lugna marknaden.  När en diskussion om 

bankernas monopolliknande ställning kom upp till debatt medförde detta en mängd 

regleringar för att öka bankkonkurrensen.  Dagens finanskris, som onekligen kan härledas till 

den amerikanska lånemarknadens olika finansiella instrument, har lett till en omfattande 

debatt beträffande kapitaltäckningsbehovet för banker och kreditinstitut.  Även hur ett 

kreditinstitut har ”paketerat” sina finansiella instrument som därefter sålts vidare har blivit 

föremål för åtgärder.  När krisen kom visades det sig att de risker som fanns i dessa 

instrument var betydande, vilket ledde till ökade krav på bättre riskhantering.  De olika 

staterna har för att undvika en finansiell kollaps fått garantera betalningssystemet.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
154 Muntlig källa  
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6. RESULTATREDOVISNING 
 

 

I detta kapitel presenteras de intervjuer som gjorts med respondenterna. Resultaten från 

respondenterna kommer att presenteras och därefter analyseras. Vi har valt att presentera vårt 

resultat med tydliga kopplingar från den teoretiska referensramen och den offentliga debatten.  

 

I vårt resultat kommer vi utgå ifrån vår forskningsfråga: 

 

Hur har de svenska bankerna påverkats av implementeringen av Basel II och hur har detta 

påverkat riskbedömning vid kreditbeslut? 

 

6.1 Respondenter 
 

Vi har intervjuat personer främst från den svenska marknaden med en kompletterande intervju 

från en internationell bank. Respondenterna, som behandlas anonymt, utgörs av:  

 

Företagsrådgivare, större bank 

Företagsrådgivare, mindre friståendebank 

Företagsrådgivare, mindre friståendebank 

Controller, mindre friståendebank 

Företagsrådgivare, större bank 

Företagsrådgivare, större bank 

Kontorschef, större bank 

Macro sales, sixed income, currency and commodities, internationell bank  

Auktoriserad revisor, mindre byrå 

Auktoriserad revisor, stor byrå 

Rättssakskunnig på bostadsdepartement 

 

Samtliga intervjuer är gjorda i maj månad 2009. 
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6.2 Banker 
 

Här presenteras bankernas syn på Basel II, såväl före som efter införandet. Resultatet av 

intervjuerna har sammanförts och redovisas i diskussionsform.  

 

6.2.1 Mindre fristående bank 
 

På den mindre banken uppfattades inte implementeringen av Basel II som ett problem. De 

åtgärder som banken har gjort i och med införandet av Basel II är anställning av fler personer 

på ekonomiavdelningen. Implementeringen av Basel II har gjort banken beroende av en 

controller som ska se över bankens kreditrisker. Banken arbetar med schablonmetoden som 

återfinns i det gamla regelverket Basel I. Den andra metoden, intern riskklassificering, är för 

omfattande och komplex och passar därför inte den mindre bankens system och arbetssätt. 

Både den grundläggande och avancerade IRK-metoden anses för komplicerade enligt banken 

själv.  

 

Trots att beräkningen av kreditrisk märkbart har förändrats så har implementeringen av Basel 

II gett banken en tydligare genomlysning av deras risker inför ett kreditbeslut. Banken 

upplever fördelar med Basel II eftersom alla risker nu måste definieras inom respektive 

område i den interna kapitalutvärderingen. På så sätt kan eventuella risker tidigt upptäckas 

och utifrån riskens karaktär vidta lämplig åtgärd. Med Basel II har banken kartlagt sina risker, 

riskhantering och sin kapitalrelation genom införandet av regelverket. Det har i sin tur lett till 

att banken känner sig mindre riskfylld och därför mer stabilt.  

 

Huvudsyftet med regelverket Basel II är att åstadkomma en bättre genomlysning och 

hantering av risker i företagen vilket har skapat en ökad stabilitet i det finansiella systemet. 

Banken rapporterar till finansinspektionen som sedan analyserar informationen. Om 

informationen skulle vara bristfällig så ska finansinspektionen vidta åtgärder. Det ökade 

samarbetet har förbättrat relationen mellan banken och Finansinspektionen.  
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6.2.2 Stora banker 
 

På de större bankerna tas kreditbesluten beroende av tre variabler; hur stort företaget är, hur 

stort kreditbeloppet är och hur stort in blanco kreditbeloppet är.  Stora företag ansöker ofta om 

större kreditbelopp. Dessa beslut fattas högt upp i organisationen. För små och mellanstora 

företag tas kreditbesluten på respektive kontor. Om banken tar ett kreditbeslut som anses för 

högt måste kontoret ta kontakt med en högre instans inom banken och få krediten godkänd. 

Här skiljer det sig mellan bankerna. En av bankerna hade en annorlunda struktur där 

kreditbesluten togs på respektive bankkontor utan hänsyn till kreditbeloppet. I en av bankerna 

som har intervjuats fick varje bankkontor själva ta hänsyn till kreditrisken som är förenade 

med utlåningen. 

 

Implementeringen av Basel II har gjort banken mer flexibel och har gett banken en möjlighet 

att följa upp kunden närmare. Bankerna är mer medvetna om riskerna och tar därmed färre 

riskfyllda beslut. Tidigare präglades organisationen av ett mer standardiserat beslutstagande 

där banken följde olika mallar beroende på hur företagets risk såg ut. Själva 

implementeringen har varit en lång process. Även om huvudkontoren har arbetat under 

regelverket under en tid har det tagit en lång tid att nå ut till alla kontor.  

 

6.3 Val och implementering av modeller 
 

Som tidigare nämnts arbetar mindre banker utifrån schablonmetoden. Anledningen till deras 

val av metod ligger i att bankens kredithantering inte är i behov av en mer avancerad 

beräkning. Visserligen har banken möjlighet att ansöka om att få använda en mer avancerad 

metod men i detta fall skulle det troligtvis avslås. Även om bankerna hade fått ett 

godkännande skulle implementeringen av en ny metod bli alldeles för kostsam. Utifrån kan 

detta uppfattas negativt då den mindre banken inte har resurser nog att skapa samma trygghet 

som de större bankerna får i och med IRK-metoden.  

 

De mindre bankerna följer utvecklingen i de större bankerna. Beroende på hur de nya 

systemen utvecklar sig betraktar de mindre bankerna utfallet av implementeringen i de större 

bankerna. Chua visar på problematiken i denna situation. När väl metoden har accepterats av 

större finansiella institut blir följdeffekten att de mindre bankerna också implementerar 
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metoderna. Problemet med detta är att metoden i sig inte längre ifrågasätts av de mindre 

aktörerna, då dessa helt förlitar sig på de större bankernas implementerande av modellen. Om 

en modell inte ifrågasätts blir det svårt att se om den verkligen fungerar.155 

 

Vi kunde notera skillnader i hur långt bankerna hade kommit i implementeringen av Basel II. 

En av bankerna poängterade en ökad trygghet och en förbättrad säkerhet som det nya 

systemet hade fört med sig. Implementeringen av Basel II har för de flesta banker blivit en 

naturlig utveckling i kredithanteringen. Enligt en företagsrådgivare på en av de större 

bankerna har det varit en lång process och mycket arbete kvarstår. 

 

6.4 Marknadens påverkan 
 

Kravet från marknaden med mer avancerade modeller gör att valet av metod för de större 

bankerna bli närmast självklart. Utifrån vår undersökning framgår det att de stora bankerna 

använder IRK-metoden som är den vanligaste modellen att beräkna kreditrisken med. IRK-

metoden är kostsam att implementera i verksamheten. På lång sikt är IRK-metoden däremot 

kostnadsbesparande för banken då metoden ger större träffsäkerhet i dess uträkningar. En 

uppfattning vi fick från intervjuerna var att IRK-metoden var det självklara valet och att det 

inte var en modell som ifrågasattes av organisationerna. IRK-metoden mäter den verkliga 

risken som banken utsätts för. I beräkningen finns flera olika faktorer. Beroende på antalet 

faktorer blir rapporteringen mer eller mindre komplicerad. Med ett större antal riskfaktorer i 

bedömningen ökar också kravet på rapporteringen.  Flera kritiker anser att IRK-metoden 

fortfarande är för standardiserad. Problemet, som Danielsson ser, är att statistisk data som 

IRK-metoden utgår ifrån inte ger ett korrekt utfall vid finansiella kriser. Modellen går endast 

att använda under normala förhållanden, då de olika riskerna baseras på historisk data.156 

Utifrån detta går det att utläsa att så fort en kris inträffar på en marknad eller i ett land som har 

implementerat Basel II, blir det omöjligt att utföra korrekta riskbedömningar. Detta för att 

statistisk data endast är baserad på att kundernas risker är de samma oavsett finansiell kris 

eller inte. Vidare diskuteras i den kritiska litteraturen att det inte förekommer slumpmässiga 

utfall mellan olika marknadsaktörer i kristider. Grunden ligger i att kriser indirekt innebär att 

                                                
155 Chua, 1996 
156 Danielsson, 2002 
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marknadsaktörer går över från riskomfattande tillgångar till säkra tillgångar.157 Detta faktum 

leder till att de riskmodeller som tidigare gick att använda för att beräkna de olika riskerna blir 

oanvändbara, då marknadsaktörerna helt avviker ifrån normalt agerande.       

 

Utifrån det ovanstående kan det konstateras att Youngs argument kring risk går att applicera. 

Youngs belägg att risk kan ses som något okänt, som en odefinierbar risk som ligger som en 

dimma över framtidens utfall oavsett planering, får här stöd. Detta tydliggör att risk ibland 

inte kan begränsas och heller inte hanteras.158 Allt på grund av att olika omständigheter 

inträffar inom världsekonomin, omständigheter som på olika marknader eller olika länder 

skapar effekter som inte blir tydliga förrän det oväntade har inträffat och ekonomin står 

handfallen.        

 

Efter våra studier på kontoren ser vi att deras uppfattningar inte sammanfaller med de fel som 

kritikerna ser. Svaren från respondenterna visar tydligt att banken arbetar mer flexibelt idag 

till skillnad från hur de arbetade med det tidigare regelverket. Vi ställer oss dock frågande till 

om det är flexibelt nog och om kredithanteringen görs på ett standardiserat sätt helt utan 

eftertanke. 

 

6.5 Införandet av modellerna i organisationen 
 

Respondenterna upplever vissa problem med implementeringen av Basel II. Det har tagit lång 

tid för hela organisationen att bli införstådd med det nya systemet, vilket har skapat stor 

osäkerhet bland de större bankerna.  

 

”Anledningen till att implementeringen har tagit en längre tid är för att vi på kontoren kanske 

inte riktigt har vetat hur vi ska arbeta utefter regelverket fullt ut. De som sitter högre upp i 

organisationen har givetvis arbetat med det från början, men som i alla företag tar det lång 

tid innan det når ut till alla i organisationen.”  

 

Implementeringen av Basel II har enligt respondenterna varit en kostsam process för de olika 

bankerna. Speciellt har kostnaderna framkommit i de fristående bankerna då deras rörliga 

                                                
157Danielsson, 2002 
158 Young, 2002 
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kostnader ökat kraftigt. Det som respondenterna därutöver har uppfattat som problematisk är 

det komplexa regelverket som Basel II bistår med. På grund av att de fristående bankerna inte 

har möjlighet att utveckla sina egna interna metoder kan det utläsas att deras nytta har varit 

något mer begränsad av implementeringen av Basel II. Detta då de inte kunnat sänka sina 

kapitalkrav i lika stor utsträckning som de större bankerna som har utvecklat sina egna IRK-

metoder.   

 

En respondent i en mindre fristående bank säger att;  

 

”Basel II ger både möjligheter och ställer högre krav med kapitaltäckning. Det kräver en 

organisation med striktare krav, men det har också gett ett bättre internt system att behandla 

risk på.” 

 

Uttalandet indikerar på att Basel II ses som övergripande positivt, då regelverket ger 

möjlighet att utläsa de risker som banken utsätts för bättre än tidigare. Det som kan utläsas 

under intervjuerna är att respondenterna ser positivt på en ökad reglering. Det finns även 

andra studier som är gjorda på banker som indikerar på liknande slutsatser. I dessa 

framkommer det att respondenterna ansåg att ett bättre sätt att reglera riskhanteringen skulle 

bidra till en bättre riskmätning inom banken.159 

 

6.6 Fördelar och nackdelar med Basel II 
 

Basel II innebär en metod för en mer exakt mätning av risk. Det nya regelverket har således 

bidragit till att de finansiella instituten inte behöver binda lika mycket kapital. Detta gör att 

mer kapital blir tillgängligt för nya investeringar.160 

 

Ett problem som uppstår är att bankens kredithantering riskerar att bli procyklisk. En 

procyklisk kredithantering kännetecknas av att banken har en relativt avslappnad syn på 

kapitalkravet för låntagaren under goda ekonomiska tider. När ekonomin sedan viker nedåt 

får banken ett strängare förhållningssätt till kapitalkravet, och därmed även till låntagaren.161 

Caruana kritiserar dåligt skötta banker för att ha en procyklisk karaktär. Författaren menar att 
                                                
159 Wahlström, 2009 
160 Ibid. 
161 Danielsson, 2002 
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problemet först avslöjas i sämre ekonomiska tider då dåligt skötta banker får svårt att 

överleva.162 Regelverket Basel II har diskuterats och analytiker har kritiserat Basel II för den 

ökade risken till att skapa en situation med procykliska effekter. I första hand påverkar detta 

banken. I ett senare led kommer detta också att påverka bankens kunder och i sin tur även 

deras verksamhet. En respondent från ett revisionsbolag påvisade ett problem med Basel II. 

Problematiken åsyftar den dominoeffekt som uppstår när bankernas beslut påverkar sina 

klienters verksamheter. Basel II påverkar bankers val av klienter. 

 

I dagsläget befinner vi oss i en lågkonjunktur med en ökad kreditrisk för bankerna. Tidigare 

period av högkonjunktur präglades av marknadsorienterad prissättning och en ökad 

konkurrens. Detta gjorde det svårt att skapa en individuell riskmätning. Grunden i Basel II är 

att risken påverkar prissättningen av krediterna på de finansiella instituten. De större bankerna 

upplever en ökad flexibilitet och djupare kundförståelse med de nya mer avancerade 

metoderna att beräkna risk på. Detta skapar tillsammans en mer individuell prissättning.  

 

Respondenterna menar att även om det går att flytta ner beslutstagandet längre ner så medför 

regelverket att besluten ändå tas högst upp, vilket minskar risken i verksamheten. Basel II 

medför att organisationen blir mer centraliserad. Mot den bakgrunden hävdar vi att 

regelverket inneburit en förändring av strukturen på marknaden.  

 

6.7 Globaliseringen en bidragande faktor 

 
Globalisering medför en ökad rörlighet över gränserna mellan kapital, tjänster och varor. 

Globaliseringen och integreringen av Basel II innebär att marknaden har blivit mer komplex 

och svåravläst. Basel II är ett regelverk som är verksamt inom EU. Eftersom flera stora 

banker även har bankkontor utanför Sverige underlättar det med ett regelverk som är 

internationellt accepterat.  

 

Globaliseringen medför att marknaderna kommer närmare varandra. De finansiella instituten 

konkurrerar på en stor gemensam marknad. Basel II ger bankerna möjlighet att välja mellan 

olika metoder att beräkna kreditrisken på. Beroende på vilken metod banken använder sig av 

                                                
162 Caruana 2005 
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kommer den att ge olika utslag på hur stor kreditrisken bör vara. Det i sin tur speglar 

prissättningen på bankens produkter. Det nya regelverket har en mer avancerad riskmätning 

och kan uppskatta risken mer exakt till skillnad mot föregående modell. En mer noggrann 

riskmätning kan skapa större marginaler för banken vilket medför en möjlighet för banken att 

sänka priset på sina produkter. Dock motiverar den bristfälliga konkurrensen att banken ändå 

behåller sitt tidigare pris. En bättre kreditbedömning i banken medför en tydligare prissättning 

för varje enskild kund. Tidigare har systemet generaliserat olika krediter vilket medfört att 

sämre krediter har fått samma ränta som klienter med en bättre kredit. De kunder med bra 

krediter betalar indirekt för kunder som har sämre krediter. Vad gäller den rådande 

finanskrisen menar en av respondenterna att den förbättrade riskmätningen har inneburit att de 

har kunnat matcha risktagandet bättre bland annat gentemot räntebetalningar. Om systemet 

har uppmärksammat banken om en förhöjd risk hos en klient, har de kunnat parera den 

förhöjda risken med att inte sänka räntan fullt ut.  Hur vida detta är tillräckligt är något som vi 

egentligen inte kan få reda på förrän utfallet av krisen har analyserats. 

 

En respondent lyfter upp finanskrisens påverkan vad gäller övervakningen av utlåningen ur ett 

annat perspektiv;  

 

”Vi kan inte i samma utsträckning använda oss av historiska bokslut och dra slutsatser 

om att utfallet för våra klienter kommer att bli lika bra i år.” 

 

Det intressanta med detta uttalande är att respondenten hävdar att banken inte kan utgå ifrån 

historiska bokslut från sina klienter, men varför ifrågasätts inte den statistiska informationen 

som de använder i sin riskbedömning i så fall?  

 

6.8 Riskbedömning 

 
De forskare som ser kritiskt på beräkningar av risk baserade på Basel II menar att syftet med 

riskmätning är att kunna förutse framtiden. Dock framgår det att de antaganden som 

underbygger teorierna om kreditmätning inte fullt ut värderas utefter existerande sociala och 

ekonomiska omständigheter samt förändringar inom dessa områden. Detta är en kontrast mot 

det som framkommer under vissa av intervjuerna, där respondenterna anser att 
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kreditmätningen fullt ut anpassar sig efter förändringar inom sociala och ekonomiska 

förhållanden.  

 

Respondenten från den internationella banken ser längre än våra andra respondenter då denne 

ser kritiskt på om de nya reglerna i Basel II har förbättrat kreditbedömningen i banken. 

Respondenten svarade att; 

 

”Om det (Basel II) hade fungerat så hade troligtvis inte regeringar på de drabbade 

marknaderna varit tvungna att skjuta till så mycket kapital som de faktiskt har gjort. Det finns 

ingen vinnare i den här krisen, bara förlorare. I efterhand är det enkelt att se att 

kredithanteringen inte har fungerat.” 

 

Den slutsats som kan dras är att uttalandet skiljer sig ganska väsentligt mellan den 

internationella banken och de svenska bankerna som vi har intervjuat. Detta kan bero på att de 

svenska bankerna i förhållande till den internationella möjligtvis är mer restriktiva i sin 

utlåning trots det gemensamma system som används vid riskmätningen, eller så har krisens 

spår satt sig djupare i den internationella banken än i de svenska bankerna.  

 

Ur intervjuerna går det även att konstatera att en respondent har sett krisen på liknande sätt 

som Danielsson. Denne understryker att om det hade funnits en fullständig reglering av 

riskhanteringen, så skulle systematiska fel aldrig inträffa. Om implementeringen av ett sådant 

regelverk hade förekommit skulle det aldrig uppstå finansiella kriser.163 

 

6.8.1 Kreditbedömning före och efter finanskrisen 
 

Finanskrisens påverkan på kreditbedömningen sammanfattar en respondent som att;  

 

”Det ska finnas intryckt i kreditsystemet när vi räknar hur säkerheterna matchar utlånade 

pengar. Just nu så lånar vi inte ut mer än 80 procent (av värdet) i fastigheter och 60 procent i 

industrifastigheter. Om vi har bestämt oss för att ta en högre risk räknas det som Blanco. En 

nedgång i värden genererar inte per automatik att vi säger upp krediterna, så länge kunden 

kan betala så har vi ett samarbete.” 
                                                
163 Danielsson, 2002 
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En annan respondent tycker att en noggrannare uppföljning av klienterna bör göras, men även 

att; 

 

”Skulle marknadsvärdet ha sjunkigt kan det hända att man lägger om avbetalningsplanen. 

Man följer upp kunden och deras säkerheter kontinuerligt för att minimera risken. Beräkning 

av värdet är fortfarande oförändrat.” 

 

Ur detta framkommer den tilltro som finns för kreditsystemet idag inom de olika bankerna. 

Lösningen anses alltjämt vara något som kan åtgärdas genom uppföljning och en noggrannare 

genomlysning av klienters lån.  

 

6.8.2 Investeringarna i Baltikum 
 

En av våra intervjufrågor formuleras utefter krisen i Baltikum för att få våra respondenter att 

på ett tydligare sätt inse brister i den kreditbedömning som görs efter regelverket. Vår 

eftersökta effekt uteblev dock. Under intervjuerna lämnade respondenterna svar som; 

 

”Detta ärende arbetar man mest med uppe i Stockholm. Länderna i Baltikum har sin egen 

personal och sköter detta själva. Det som banken nu har gjort är att de har skickat en 

arbetsgrupp eller stödgrupp till länderna för att utreda, hjälpa till och stödja vid vissa 

punkter.” 

 

Och;  

 

”Det är svårt att säga men med tanke på att Baltikum var i utvecklingsfasen och vanligtvis så 

brukar det ju stabilisera sig gentemot andra länders utveckling, så anser inte jag att man kan 

säga att de handläggarna som satt i Baltikum gjorde fel. Det som man däremot kan säga är 

att det är upp till de som sitter högre upp att reagera innan det eskalerar.” 

 

Det som går att uttolka är att respondenterna tycker det är svårt att säga vad krisen i Baltikum 

beror på. Dessutom ställer sig flera respondenter bakom det faktum att om du inte satsar så 

vinner du inget. 
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6.8.3 Organisationsstruktur 
 

Enligt Mikes blir utfallet av Basel II att alla banker har en egen riskhantering som anpassas 

efter organisationens direktion. För att dessa banker ska kunna utnyttja all sin kapacitet så 

måste det dessutom utföras en sammanställning av alla stickprov för att dessa ska kunna 

anpassa sig till nya omständigheter som ekonomin sätter i spel.164 Mikes uttalande 

underbygger det faktum att kredithanteringen kan kopplas till organisationen. Författarna är 

av den uppfattningen att organisationens struktur till viss del påverkar utfallet. Genom att titta 

på de svenska bankernas kvartalsrapporter kan konstateras att Handelsbankens resultat var 

större än väntat, medan de andra bankerna dras med en hel del kreditförluster både inom och 

utanför Sveriges gränser. Vad kan det bero på? 

 

Handelsbanken är den bank som är mest decentraliserad. Kredithanteringen infaller längre 

ned i organisationen och rapporteringen sker mestadels till något av de åtta regionala 

kontoren. Det finns en misstänksamhet mot kreditbedömningen som utmynnar i utfallet av en 

banks kreditrisk. Denna kreditrisk varierar beroende på i vilka olika grupper som företag 

placeras i vid kreditbedömningen. Kriterier som påverkar placeringen av företagen innefattar 

företagens finansiella styrka, företagsdirektionen skicklighet, ägarna och den säkerhet som 

banken har. Dessa faktorer är desto mer avgörande för att kunna fastställa den risk som 

banken egentligen utsätter sig för än några andra.165 

 

6.8.4 En decentraliserad banks förhållningssätt 
 

Författarna väljer att särskilja på centraliserade och decentraliserade bankers syn på Basel II 

och deras kreditbedömning då de skiljer sig åt.  

 

Det framkommer under intervjun med en decentraliserad bank att förhållningssättet till 

kreditbesluten är att dessa skall förekomma längre ned. Detta kan härledas till Wallander som 

var den första att implementera ett decentraliserat tankesätt inom Handelsbanken. Ett 

tankesätt som fortfarande genomsyrar organisationen. Kanske kan detta härledas till den 

framgången som infunnit sig inom Handelsbanken. Handelsbanken har varit konsekvent 

                                                
164 Mikes, 2009 
165 Wallander, 2003 



Basel II och dess påverkan på den svenska bankverksamheten 69 

under årens lopp och är idag en utav de kostnadseffektivaste bankerna i världen.166 

Respondenten i den decentraliserade banken hänvisar till att; 

 

”Kreditbesluten i banken är decentraliserade och fattas av varje enskild privatrådgivare 

vilket skiljer sig från andra banker där många av besluten fattas av kommittéer. Dock kräver 

mer betydande beslut ofta överläggningar, särskilt om fallen är tveksamma. Däremot när det 

kommer till enklare fastighetsaffärer, kan snabba obyråkratiska beslut ofta fattas på plats 

utan ingripande av till exempel kommittéer. Det skall dock poängteras att stora kreditbeslut 

måste godkännas av en central riskavdelning. Vidare är det också viktigt att se till 

strukturerna som bankens decentralisering genererar, vissa kontor kan ha en särskild rutin 

medan andra tillåter ett mer individuellt beslutsfattande.”  

 

Det verkar som om andra bankerna till viss del har färgats utav Handelsbankens struktur, då 

de till viss del får fatta mindre kreditbeslut längre ner i organisationen. Dock kan det tänkas 

att det inom den decentraliserade banken finns en större bredd mellan mindre kreditbeslut och 

större. En skillnad som författarna även kan utläsa är att hos den decentraliserade banken 

fattas de största kreditbesluten i riskavdelningen och inte i den högsta ledningen som det i 

vissa andra banker verkar göra.  

 

Vad gäller Basel II inverkan sedan implementeringen visar det sig att respondenten i den 

decentraliserade banken inte kan utläsa vad denne har gjort utan snarare konstatera att; 

 

”Banken alltid har haft ett väldigt restriktivt förhållningssätt till osäkra krediter. Under den 

tiden jag har jobbat så har kreditförluster alltid varit en central del av fokus på 

bankverksamheten. Vi eftersträvar kvalitet inte kvantitet. Även om Basel II reglering tillåter 

oss att ha en lägre kapitaltäckningsgrad än många av våra konkurrenter så har det inte lett 

till att avvika från bankens kärnvärden och huvudsakliga filosofi. Under de senaste 30 åren 

har banken haft en högre lönsamhet än vissa av sina konkurrenter och strategin fungerade 

lika bra i slutet på 80-talet som den gör i dagens krissituation. Samtidigt spelar kontoren en 

stor roll här då det är upp till varje kontor att välja förhållningssätt och arbetsmetod och om 

man ska agera kvantitativt eller kvalitativt.” 

 

                                                
166 Wallander, 2003 
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Det förhållningssätt som framgår är det som Wallander har förespråkat. För en decentraliserad 

organisation är det opassande med tillväxt som mål.167 Där av att fokus ligger på kvalité och 

inte kvantitet inom kreditbesluten. Dessutom framkommer det att varje kontor har ett friare 

förhållningssätt gentemot andra bankers kontor.  

 

Det är kanske som Wallander uttrycker det att;  

 

”The bank with the lowest costs will in the end be the only one left victorious on the 

battlefield”.168 

 

Om detta verkligen stämmer kan författarna inte verifiera, det ända som kan konstateras är att 

hittills har Handelsbankens förhållningssätt utfallit med positiva resultat.  

 

Vad beträffar regelverkets bidrag i stabilitet och mindre risk förhåller sig den decentraliserade 

banken något reserverad. 

 

”I linje med den allmänna konjunkturutvecklingen, så har utlåningen ökat och när det börjat 

skaka har självklart kreditförlusterna blivit större. Banken har alltid, som jag tidigare 

nämnde, följt sina kärnvärden och byggt upp en strategi runt detta.” 

 

Ur detta kan utläsas ett något restriktivt förhållningssätt till regelverket. Det kanske är så att 

banken ser Basel II ur en annan synvinkel än övriga banker. Där av att de väljer att utgå ifrån 

en egen utarbetad strategi och förhållning istället för att helt förlita sig på det rådande 

regelverket. Utifrån det som framgått i tidigare kapitel förhåller sig Wallander till viss del 

kritisk till riskbedömning, detta har kanske bidragit till att färga det restriktiva 

förhållningssättet mot regelverket som råder inom den decentraliserade banken.  Detta 

förhållningssätt blir tydligare i takt med att intervjun med vår respondent fortskrider;  

 

”Problemet är att kreditalgoritmer och underliggare matematiska värderingssystem sällan 

kan förklara eller förutspå globala systemkriser. Det är alltid viktigt att se till vem kunden är 

och inte bara vad som dyker upp på dataskärmen. På en lite högre nivå fungerar regelverket 

inte eftersom värderingen av värdepapper som ligger i bankernas reserver har visat sig 

                                                
167 Wallander, 2003 
168 Ibid. 
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felaktiga, för en stor del av bankerna i Sverige har suttit på amerikanska bolån med triple A 

ratings utan att egentligen veta vad den underliggande säkerheten var.” 

 

Det intressanta som uppkommer är den misstänksamhet som finns mot de matematiska 

värderingssystemen kopplat till finanskriser. Denna respondent är inne på samma spår som 

respondenten från den internationella banken. Dock framgår det inte varför förhållningssättet 

gentemot Basel II inte är de samma inom de svenska bankerna. Författarna finner det märkligt 

att misstänksamheten mot de matematiska värderingssystemen infinner sig i den 

decentraliserade banken som inte har någon utlandsetablering och en mindre andel 

kreditförluster. Rimligtvis borde banker såsom Swedbank och SEB vara betydligt mer kritiska 

mot regelverkets användbarhet, med tanke på de större kreditförlusterna som uppstått i 

bankerna.  

 

6.9 Användbarheten 
 

I dag finns det en övertygelse om en överlägsenhet av de finansiella modellerna. Allt fler 

väljer att se förbi själva användbarheten i beräkningarna.  Kanske beror det på att de flesta 

professorer inom finansiering är övertygande om modellernas överlägsenhet. Utifrån det rykte 

dessa har samt den tid som läggs ned i modellerna blir modellerna i sig accepterade oavsett 

om de medför felaktighet eller inte.169 

 

Trots att Basel II går längre i regleringen av finansiell och operationell risk inom 

bankinstituten, har kritik uppstått kring regelverkets ansats att förstärka bankers stabilitet och 

säkerhet.170 Vissa kritiker anser att det tydliggörs i och med finanskrisen, medan de flesta 

respondenterna förhåller sig positiva till regelverket trots den rådande finanskrisen. När 

författarna ber dem att försöka utvärdera sin positiva ställning framkommer det att;  

 

”Det är ganska svårt att säga redan nu hur Basel II har fungerat i just denna kris. Man 

försöker fortfarande se över det skede vi är i just nu. Ska man låna ut pengar till kunden eller 

inte? Vad betyder detta på riktigt nu då?”  

 

                                                
169 Wahlström, 2009 
170 Danielsson et al., 2002; Wahlström, 2009 
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Och; 

 

”Det är svårt att säga hur finanskrisen har påverkat oss, alla effekter har nog inte slagit 

igenom ännu. Men det finns med i våra beräkningar att kreditförlusterna kan öka. Men idag 

har vi en väldigt bra kreditstock. 

 

Ovannämnda citat indikerar att bankerna för tillfället inte ser finanskrisen ur samma 

perspektiv som de vetenskapliga teoretikerna. Kopplingen blir kanske tydligare efter att en tid 

har passerat, om de utlösande faktorerna av finanskrisen börjar analyseras. Dock är det inget 

som framgår nu, utan det som kan utläsas är att bankernas förtroende för Basel II ligger djupt 

rotat. Utkomsten av detta kanske blir att det kommer att ske någon förändring i modellerna, 

men själva principen att matematiskt beräkna risk kommer att kvarstå. Detta för att de 

finansiella instituten behöver ha beräkningarna för att kunna utvärdera de risker som kan 

komma att påverka utlåningen av kapital till sina klienter. Författarna anser att även om det 

inte är praktiker som uttalar problematiken med regleringen i Basel II så förekommer det viss 

substans i teorierna. Hade regleringen varit komplett borde rimligtvis inte så stora 

kreditförluster som förekommer idag uppstått. 

 

6.10 Sammanfattning 
 

Genomgående i kapitlet har empirin dokumenterats men även analyserats utifrån teorin som 

framkommer i kapitlet om Basel II, litteraturgenomgången och den offentliga debatten. Det 

har uppdagats att det infinner sig olika former av nytta av Basel II. De mindre bankerna kan 

inte komma undan med samma kapitalbindning som de större bankerna som utgår ifrån IRK-

metoden. Detta på grund av att IRK-metoden handlar om att utarbeta egna påverkade 

variabler vid riskbedömningen.  

 

Basel II implementering har bidragit till att en ökad centralisering inom bankerna. Dessutom 

är majoriteten utav bankerna positivt inställda till regelverket och ser inga problem kopplat till 

det utifrån den finansiella krisen eller den kris som har uppstått i Baltikum. Enligt majoriteten 

fungerar riskbedömningen bra och speglar de risker som bankerna utsätt för. Dock finns det 

andra som har uppmärksammat problematiken som en del kritiker påtalar med Basel II. Bland 

annat att om regelverket hade varit komplett hade finansiella kriser aldrig uppstått. Dessutom 
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påtalas det att de matematiska modellerna som Basel II är uppbyggt kring inte tar hänsyn till 

tänkbara kriser i beräkningarna.  

 

Författarna kan utläsa att Handelsbanken syn ser något annorlunda ut i jämförelse med 

resterande banker som ställde upp på intervju. Kanske beror deras synsätt på att Wallander, 

mannen som genomförde en decentralisering av Handelsbanken, upplyste om problematiken 

kring riskmätningen och att denne sedan förde det vidare ut i organisationen.  

 

Bortsätt från Handelsbanken bör även synen som framkommer från den internationella 

banken belysas. Här gjordes ett tydligt ställningstagande gentemot Basel II regelverk. Det 

konstaterades att utifrån den finansiella krisen kunde det tydligt utläsas att kredithanteringen 

inte har fungerat.  

 

Även om dessa senare respondenter till viss del ser de problem som de vetenskapliga 

teoretikerna framhäver, verkar de flesta bankerna ställa sig likgiltiga till det som kritikerna 

belyser.  

 

Kanske blir det en ändring av regleringen, men författarna ser det inte som troligt att en 

förändring kommer att ändra grunden för beräkning av kreditrisker.  Snarare kommer vissa 

beräkningar att förändras men huvuddragen kommer förmodligen vara de samma, då de 

finansiella instituten inte överlever utan riskmätningsmodellerna.        
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7. SLUTDISKUSSION 
 

7.1 Forskningsfråga besvaras 
 

Forskningsfrågan som vårt arbete baserats efter är: 

 

Hur har de svenska bankerna påverkats av implementeringen av Basel II och hur har detta 

påverkat riskbedömning vid kreditbeslut? 

 

Effekten av implementeringen av Basel II i bankerna är positiv.  Basel II har bland annat 

bidragit till att bankerna binder mindre kapital. Indirekt innebär det att bankerna kan investera 

mer. Även om det har skapats flera regleringar att förhålla sig utefter, har den ökade 

regleringen inbringat en trygghet inom bankerna. Detta trots att finanskrisen bidragit till 

ökade kreditförluster.  Vidare kan konstateras att implementeringen av Basel II i stora drag 

ses som positiv. Den positiva synen grundar sig på jämförelsen mellan Basel I och Basel II.  

Vad gäller Basel II inverkan på riskbedömningen vid kreditbeslut har det blivit en tydligare 

reglering av de olika riskmätningsmodellerna som kan användas vid riskbedömningen av 

kreditbeslut.  Dock bör nämnas att den negativa synen på riskmätning inom litteraturen inte 

haft någon inverkan på hur Basel II utvärderas inom banksektorn. Den slutsats som kan dras 

utifrån en utvärdering av respondenternas svar och den offentliga debatten är att det ännu inte 

finns tydliga belägg på att mätningsmetoderna som används i Basel II är felaktiga. Även om 

kreditförlusterna i bankerna har ökat något, hänvisar respondenterna till att det är för tidigt att 

komma till slutsatsen att fel föreligger inom beräkningsmetoderna.  I den offentliga debatten 

hörs en gällare stämma om att det borde införas strängare regler och kontroll mot de 

finansieringsinstitut som ska låna ut pengar. Av det som lyfts fram inom den offentliga 

debatten och från våra respondenter kan utläsas två motsatta sidor och en utgång som är 

osäker.  

Implementeringen av Basel II har enligt respondenterna gjort organisationsstrukturen mer 

centraliserad. Det enda som skiljer är hur respondenterna uppfattar organisationsstrukturen på 

sina arbetsplatser. Vissa anser att det är en hög centralisering inom banken och att denna 

centralisering har ökat i takt med Basel II medan andra respondenter anser att organisationen 
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alltjämt är decentraliserad. Denna decentralisering kopplar de till att de har ett inflytande på 

högsta ledningen som gör att de kan driva igenom enskilda kreditärenden genom 

argumentation.  Dock framkommer det att de som ser organisationen som decentraliserad 

ändå anser att centraliseringen ökat med implementeringen av Basel II.  Det förekommer även 

en ökad formalisering. 

7.2 Studiens teoretiska bidrag 
 

Många kritiker ser brister med riskmätningen då den sker utifrån statistiska beräkningar. De 

anser att det är missvisande att använda sig av historisk data för att prognostisera framtidens 

olika risker.171 Dessutom stödjer sig Danielsson på att statistisk utgår ifrån normala 

förhållanden. En kris inräknas inte under normala förhållanden och därför finns det inte någon 

statistik som är användbar.172 

 

Andra forskare ser mer kritiskt på de matematiska modellerna som används inom 

riskmätning.173 Detta i strid med både myndigheter och företag som är eniga om att Basel II är 

ett viktigt komplement som bidrar med stabilitetsegenskaper.174 Denna inställning bemöts i 

den kritiska litteraturen. Chua hävdar att acceptansen av matematiska modeller beror på att 

organisationer med högt anseende implementerar dem i sin verksamhet. Följetången blir att 

alla andra organisationer efterliknar de större och respekterade aktörerna, då deras 

godkännande av modellerna är avgörande i implementeringen av desamma.175 

 

Detta förhållningssätt som, i vårt fall, banker har, kan kopplas till institutionell teori som 

beskriver omgivningens påverkan inom en organisation. Här förklaras hur banker inte bara 

rättar sig efter sina interna mål utan också utifrån omgivningens värderingar och 

föreställningar.176 Denna effekt kan kopplas till Basel II då regelverket tillämpas i nära hundra 

länder världen över.177 

 

                                                
171 Basak, Shaprio, 2001; Blum, 1999; Danielsson, 2002, Danielsson, Zigrand, 2008; McGoun, 1992,1995 
172 Danielsson, 2002 
173 Chua 1996; Young, 2002 
174 Finansinspektionen, 2004 
175 Chua, 1996 
176 Hatch, 2005, s.108 
177 www.fi.se 
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Inom teorin kan det även utläsas att Basel II har ett problemområde. Problemet ligger i att det 

inte framkommer hur riskuppskattningsmodellerna fungerar och hur användbarheten ser ut i 

praktiken. Detta eftersom riskuppskattningsmodellerna inte tar hänsyn till olika grader av 

riskbenägenhet inom de finansiella instituten. Riskuppskattningsmodellerna inom Basel II 

rättar sig således inte efter bankernas förhållningssätt, det vill säga om de är riskneutrala eller 

riskaversiva.178 

 

En annan kritik, som riktas mot redovisningsprinciper generellt och som framkommer i en 

studie av den finansiella marknaden, är att det är den praktiska tillämpbarheten som skapar 

nya redovisningsprinciper och inte någon bakomliggande teori.179 

 

Enligt Wallander, tidigare verksam inom Handelsbanken, är det tydligt att den kreditrisk som 

banken utsätts för, varierar mycket mellan företagen beroende på vilken grupp som de räknas 

in i. Variationen beror på företagets finansiella styrka, företagsdirektionen skicklighet, ägarna 

och den säkerhet som banken har. Det är dessa faktorer som är avgörande för att kunna 

fastställa bankens egentliga risk.180 

 

Om regleringen av riskhantering vore fullständig skulle systematiska fel inte förekomma. En 

fullt fungerade reglering skulle innebära att finansiella kriser inte uppstår.181 

 

7.3 Reflektioner över studiens slutsats 
 

Något som kan konstateras i efterhand är att vi utgick ifrån en komplex forskningsfråga, som 

var svårare att besvara än vi först trodde. Vi är fortfarande mitt i finanskrisen och svaret på 

forskningsfrågan kan först utläsas om ett antal år.  Gällande svaren i intervjuerna kan vi inte 

hävda att alla banker är av samma åsikt, då utfallet beror på vilken bank som bistår med 

respondenter och vilken position dessa innehar. 

 

                                                
178 Mikes, 2009 
179 Jönsson, 1991 
180 Wallander, 2003 
181 Danielsson, 2002 
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7.4 Förslag till fortsatta studier 
 

Basel II är ett komplicerat regelverk som ska fungera i en ekonomisk situation som ständigt 

ändras. De bedömningar som gjordes i maj 2009 måste ses mot då rådande förhållanden. I 

maj 2010 kan bedömningarna bli annorlunda.  Ämnet är både stort och nytt vilket gör 

forskaruppgiften både enkel och svår. Enkel för att alla frågeställningar är ”nya”, svår för att 

det gäller att formulera de rätta problemen. Fokus hade exempelvis kunnat ligga på att 

jämföra bankernas kredithantering före och under finanskrisen. Vad förändrades och hur 

påverkade det beslutfattandet? En analys hade också kunnat göras om kredithanteringen 

utifrån bankpersonal längre ned i organisationen.  Detta för att identifiera den bästa nivån för 

bedömning av kredithantering. För att en sådan utredning ska vara möjlig krävs dock en god 

insikt i själva organisationen. En ytterligare frågeställning kunde utgå från vilken nivå 

kredithanteringen sker kopplat till kreditförlusterna. Till exempel hur Swedbanks hantering av 

krediter ser ut gentemot Handelsbankens hantering. En analys skulle då även kunna göras 

mellan Swedbanks mer centraliserade organisation och Handelsbankens decentraliserade 

organisation. Detta för att sedan kunna identifiera bästa organisationsform för kredithantering. 

Det finns med andra ord många uppslag till fortsatta studier. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Intervju med Bank 
 

• Hur skulle Ni beskriva organisationen – centraliserad eller decentraliserad? 

 

• Hur ser Ni på risk, bör det ske högre upp eller längre ned i organisationen? 

 

• Vilken beräkningsmetod använder Ni för att uppskatta kreditrisken? 

 

• Vad anser Ni om sättet att beräkna risk på Idag? 

 

• Märker Ni någon skillnad i kreditbesluten efter implementeringen av Basel II? 

• Anser Ni att banken har blivit stabilare och mindre riskfyllt efter Implementeringen? 

 

• Har Basel II varit en naturlig utveckling av kredithanteringen? 

• Hur ser Ni på sättet att beräkna risk idag? 

• Hur påverkas Er riskhantering av den nuvarande finanskrisen? 

• Hur har den nuvarande krisen påverkat Er? 

• Fungerar Basel II i finanskriser? 

• Vad har Ni för långsiktiga mål inom banken? 

 

• Swedbank deltar sedan i höstas i det statliga garantiprogrammet, som ger banken 

möjlighet att låna ut pengar till förmånliga villkor. Men de fem högst betalda, 

däribland vd, måste avstå från löneökningar och bonusar.  Även Nordea får statligt 

hjälp inom ramen för regeringens bankstöd. Men här råder inget förbud mot bonusar 

för de högst betalda inom företaget. Varför har man så skilda restriktioner mellan 

företagen? Är medlemskap i Bankstödsprogrammet förenligt med Bonusprogram? 

 

• När marknaden går ner sjunker också marknadsvärdet på de fastigheter eller 

värdepapper som banken har som säkerhet för lånet, hur reglerar man dessa 
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nedgångar, räknar man med kraftiga svängningar? Hur gör man i kristider för att 

beräkna värdet på den säkerhet som man har på ett lån?  

 

• DN ekonomi skrev den 23 april 2009 om utvecklingen i Baltikum och Ukraina. 

Marknaderna har backat rejält och många svenska banker har gjort investeringar och 

lånat ut stora andelar kapital i dess länder . Hur har kredithanteringen skett på dessa 

marknader? 
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Bilaga 2 – Intervjuer med Revisionsbyråer 
 

• Märker Ni någon skillnad i kreditbesluten efter implementeringen av Basel II? 

• Kan Ni som utestående aktör se några nackdelar med det nya regelverket? 

 

• När marknaden går ner sjunker också marknadsvärdet på de fastigheter eller 

värdepapper som banken har som säkerhet för lånet, hur reglerar man dessa 

nedgångar, räknar man med kraftiga svängningar? Hur gör man i kristider för att 

beräkna värdet på den säkerhet som man har på ett lån?  

 

• DN ekonomi skrev den 23 april 2009 om utvecklingen i Baltikum och Ukraina. 

Marknaderna har backat rejält och många svenska banker har gjort investeringar och 

lånat ut stora andelar kapital i dess länder . Hur har kredithanteringen skett på dessa 

marknader? 

 

 

 


