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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  
 
Seminariedatum:   2009-06-04 
 
Ämne/Kurs:   FEKK01 Examensarbete Kandidatnivå, 15 poäng 
 
Författare:   Henrik Cavalli-Abrahamson, Kasper Hörnfeldt, Carl von Sivers 
 
Handledare:   Gunnar Wahlström 
 
Nyckelord: Osäkra krediter, kreditgivning, Carnegie, Basel II, riskmätning  
 
Syfte:    Syftet med denna uppsats är att granska och kartlägga 

kreditgivningsprocessen samt hantering av osäkra krediter i två av 

Sveriges storbanker. 

 
Metod: Metoden har sin utgångspunkt i en kvalitativ undersökning där 

empirin har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer, 

rapporter och publicerade vetenskapliga artiklar. 

 
Teoretiska  Vetenskapliga artiklar kring riskmätning och siffrors betydelse  

perspektiv: presenteras i litteraturgenomgången. Detta ligger till grund för vår 

analys och för uppsatsens teoretiska bidrag.  

 
Empiri: Empirin hämtas från publicerade rapporter, årsredovisningar samt 

från intervjuer med SEB, Handelsbanken, Finansinspektionen och 

en oberoende respondent. 

 
Slutsatser: Kreditgivning och hantering av osäkra krediter hanteras på ett 

snarlikt sätt i båda banker. De två områdena är starkt kopplade till 

varandra. Hanteringen av osäkra krediter förklaras i en modell om 

fyra steg.  
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Abstract 
 
Title:   Credit granting and bad credits in SEB and Handelsbanken 
 
Seminar date:  2009-06-04 
 
Course: FEKK01 Degree Project Undergraduate Level Business 

Administration, 15 University Credit Points 

 
Authors:  Henrik Cavalli-Abrahamson, Kasper Hörnfeldt, Carl von Sivers 
 
Advisor:  Gunnar Wahlström 
 
Key words:  bad credit, credit granting, Carnegie, Basel II, risk measurement 
  
Purpose: The purpose with this essay is to analyze and gain a deeper 

understanding of the credit grant process and the handling of bad 

credits in two Swedish banks.   

 
Methodology: The methodology is based on a qualitative research. The empirical 

facts have been collected through semi-structured interviews, 

reports and published scientific articles. 

 
Theoretical   The research’s theoretical approach is based on scientific articles  

perspectives:  discussing risk measurement and the reliance of numbers. 

 
Empirical   The essay is based on empirical facts gathered from annual reports 

foundation: public reports and interviews with SEB, Handelsbanken, FI and an 

independent source.   

 
Conclusions: Credit granting and management of bad credits are handled in a 

similar way in both banks. The two areas are strongly linked. The 

management of bad credits is explained in a model of four stages. 
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel avser vi att redogöra för problemet, syftet och bakgrunden till uppsatsen. 

Vidare kommer uppsatsens forskarfråga, fortsatta disposition samt vilka avgränsningar 

som gjorts att presenteras.  

  

1.1 Bakgrund 

Den nu pågående finanskrisen anses ha sin grund i den amerikanska bolånemarknaden. 

Problematiken bygger på att de amerikanska låneinstituten beviljat omfattande krediter 

till individer med låg kreditvärdighet. Därtill har de skapat värdepapper av dessa krediter, 

vilka sedan sålts vidare i både ett och flera steg. Dessa värdepapper bestod av olika typer 

av krediter där den underliggande tillgången och säkerheten ofta var ställd i form av 

bostäder och fastigheter. När huspriserna började falla och högkonjunkturen mattades av 

blev dessa krediter och värdepapper mycket osäkra. Det visade sig att exponeringen mot 

dessa typer av engagemang var betydande och de amerikanska kreditinstituten fick nu 

stora problem med sina krediter mot dessa kunder. (DN a) 

 

Eftersom de amerikanska kreditinstituten också paketerat ihop dessa krediter till 

värdepapper av olika slag och sedan sålt dessa vidare till institut runt om i världen, spred 

sig denna osäkerhet och risk snabbt. Till följd av att kredittagarna tagit stora lån utan bra 

säkerheter uppstod det snabbt stora befarade kreditförluster när huspriserna i USA 

började falla. Dessa kreditproblem var så omfattande att ett flertal amerikanska 

finansiella institutioner fick betydande problem, bland annat Bear Stearns, Lehman 

Brothers, Fannie Mae och Freddie Mac. (DN a) 
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Denna oro spred sig genom de finansiella systemen och drabbade även Sverige. 

Stockholmsbörsen sjönk på bred front och vid årsskiftet 2008-2009 hade index backat 

med ca 40 %. Investmentbanken Carnegie fick omfattande problem och även de svenska 

storbankerna SEB och Swedbank med exponering i Baltikum drabbades av en ökad 

kreditosäkerhet. (Dagens Industri a) 

 

SEB har sedan slutet av 90-talet utökat sin verksamhet till att också inkludera de tre 

baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Vid slutet av 2008 hade SEB 

kreditexponering motsvarande 201,6 miljarder SEK i Baltikum. Samma år gjorde även 

SEB reserveringar för befarade kreditförluster motsvarande 3 268 miljoner SEK för 

koncernen som helhet. Detta i jämförelse med 2007 års kreditförlustreserveringar som 

uppgick till 1 016 MSEK. (SEB Årsredovisning 2008) 

 

En svensk bank som klarat sig bättre och inte upplevt samma omfattning av osäkra 

krediter är Handelsbanken. De har inte haft samma exponering mot Baltikum och 

bankens kreditförlustnivå är betydligt lägre (0,11 %) än till exempel SEB (0,30 %).  

(SEB årsredovisning 2008)(Handelsbankens årsredovisning 2008) 

 

Ett mycket uppmärksammat fall av kreditproblem är det med finansmannen Maths O. 

Sundqvist och dennes engagemang med investmentbanken Carnegie. Maths O. Sundqvist 

hade beviljats en större kredit från Carnegie där säkerheten för krediten bestod av aktier. 

Nedgångar på de svenska börserna medförde att Maths O. Sundqvists totala aktievärde 

minskade markant. Till följd av detta tvingades långivaren Carnegie till stora 

nedskrivningar av sina fordringar. Efterspelet ledde senare till att Finansinspektionen 

återkallade Carnegies banktillstånd, Riksgälden övertog Carnegie och riskkapitalbolagen 

Bure & Altor köpte under våren 2009 investmentbanken.  

(Carnegie 2009 a)(Carnegie 2009 b) 
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1.2 Problemdiskussion 

I Finans- och kapitalmarknadsdebatt nr 1 2009 diskuteras den svenska modellen för 

hantering av finansiella kriser. Denna modell skapades under 90- talets bankkris i syfte 

att ta hand om nödlidande krediter hos svenska banker. Modellen utgick ifrån att separata 

statliga bolag skapades med syfte att hantera bankernas osäkra krediter och säkra upp så 

mycket kapital som möjligt. Retriva skapades för att hantera Gotabankens osäkra krediter 

och Securum övertog Nordbankens nödlidande lån. Artikelns författare pekar på en rad 

olika problem med hur de nödlidande krediterna hanterades. Bland annat avvecklades 

engagemang med stor potential att klara krisen. Detta resulterade, enligt författarna, i ett 

flertal onödiga bolagskonkurser. Trots dessa problem ska det tilläggas att Retriva och 

Securum var framgångsrika i att hantera de osäkra krediterna och att den svenska 

modellen prisas idag världen över. (Wihlborg 2009)    

 

De kreditproblem svenska banker har drabbats av idag kan jämföras med de 

kreditproblem banker upplevde under 90- talet. Detta väcker en rad olika frågeställningar 

och problemområden att närmare undersöka i dagens bankverksamhet. Att osäkra 

krediter existerar och har vuxit i omfattning det senaste året är allmänt känt. Däremot är 

kunskapen om hur dessa hanteras något som inte uppmärksammats i samma omfattning. 

 

Med hänsyn till 90-talets kredithantering och de stora reserveringar för osäkra krediter vi 

nu ser i bankerna, har vi funnit det intressant att undersöka hur hanteringen av osäkra 

krediter sker idag. Med stöd i detta anser vi att det finns argument för att närmare 

undersöka hur denna hantering går till.  

 

Uppkomsten av osäkra krediter är direkt kopplad till kreditgivningen och den riskpolicy 

som råder. Detta har sin utgångspunkt i definitionen av begreppet risk; i teknisk 

bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad omständighet 

(riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven 

tidsperiod. (NE a) Riskmätning syftar till att bankerna ska kunna beräkna hur stor 

sannolikheten är att en kredit ska gå i fallissemang. Det kan argumenteras för, med 
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utgångspunkt i definitionen av risk, att en bank med hög risknivå har en högre 

sannolikhet att drabbas av kreditförluster än en bank med en lägre risknivå. 

 

År 2007 infördes det nya regelverket kring riskhantering, Basel II, vilket ställer 

ytterligare krav på bankernas riskmätning och kapitaltäckningskrav. (FI a) 

Hur väl dessa riskmätningsmodeller fungerar och mäter risk påverkar grunderna till 

kreditgivningen och vidare uppkomsten av osäkra krediter. En akademiker vid namn 

McGoun (1995) presenterar kritik mot dagens sätt att mäta risk och finansiella modellers 

tillförlitlighet. Modellerna kan användas men användaren måste vara medveten om 

modellernas begränsningar menar McGoun. Dessutom argumenterar Porter (1995) för 

siffrors betydelse för objektivitet. Genom att använda siffror menar Porter att 

objektiviteten blir självklar och ingen kritik riktas därför mot siffrornas vikt. Denna 

problematik som Porter pekar på medför att ingen kritik mot siffror. 

(McGoun 1995)(Porter 1995) 

 

Med detta i åtanke blir det relevant att även granska kreditgivningsprocessen för att förstå 

bakgrunden till de osäkra krediterna.  Problematik med kreditgivning leder till att 

hanteringen av osäkra krediter får större betydelse för bankerna. Då dessa två områden är 

starkt sammankopplade anser vi att det krävs en omfattande granskning av denna 

problematik för att förstå helheten.  

 

Vi har i denna uppsats med stöd i tidigare resonemang valt att fokusera på  hela processen 

från början till slut. Detta innebär att vi inledningsvis kommer att granska 

kreditgivningen för att sedan granska hanteringen av osäkra krediter.  

 

Vi har valt att arbeta utifrån följande forskarfråga; 

Hur ser kreditgivningsprocessen ut och hur hanterar SEB & Handelsbanken sina osäkra 

krediter?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska och kartlägga kreditgivningsprocessen och 

hanteringen av osäkra krediter i två av Sveriges storbanker. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss i antalet banker som ska ligga i fokus för vår uppsats. Vi har 

därmed valt att undersöka och granska hur Handelsbanken och SEB beviljar krediter och 

hanterar osäkra krediter. Denna avgränsning grundar sig delvis i tidsaspekten då vi har en 

begränsad andel tid för att färdigställa denna uppsats och att det kan bli svårt för oss att 

hinna göra en bra kartläggning och granskning av alla fyra storbanker.  För att göra en 

mer djupgående granskning har vi valt denna avgränsning. Vidare har vi även valt dessa 

banker för att det finns bra kontakter och möjligheter att träffa rätt personer för 

datainsamlingen. Vi tror att detta kommer ge oss en möjlighet att hinna göra en ordentlig 

och seriös studie av de två bankerna.   

 

Vi har även valt att avgränsa oss mot de krediter som härrör från privatpersoner. Vi 

kommer således att endast fokusera på företagskrediter hos bankerna. Denna avgränsning 

anser vi vara nödvändig då företagskrediter utgör majoriteten av bankernas totala 

utlåning. (SEB årsredovisning 2008) 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis beskrivs och granskas litteraturen i kapitel två. Där redovisas relevant 

litteratur och de teorier som ligger till grund för riskmätning i dagens banksystem. Vi 

kommer även att presentera kritik mot riskmätning. Detta följs av kapitel tre där vi ger en 

förklaring av den metod som använts för insamlingen av vår empiri. I kapitel fyra 

behandlar vi fallet Carnegie och ger läsaren en inblick i vad som hände och vilka problem 

vi har identifierat.   
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Därefter presenteras i kapitel fem den empiri som insamlats i form av intervjuer och 

årsredovisningar. Det är denna empiri som kommer ligga till grund för analysen vi sedan 

gör i kapitel sex. Kapitel sex inleds med att vi återkopplar till vår frågeställning och 

redovisar vår slutdiskussion med grund i den insamlade empirin. Kapitlet avslutas med en 

presentation av uppsatsens bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom området.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

I detta kapitel presenteras den litteratur vi har använt oss av. Inledningsvis visar vi på 

finansiella krisers betydelse för uppkomsten av dagens lagar och rekommendationer 

kring kreditgivning. Vidare presenteras Basel II som helhet och därefter presenterar vi 

den kritik som existerar mot dagens sätt att mäta och värdera risk.  

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en bakgrund till den problematik vi ämnar 

undersöka och att ge läsaren en förståelse för den kritik som riktas mot finansiella 

modeller.  

 

2.1 Den svenska finanskrisen under 90- talet 

I början av 90-talet inleddes vad som idag kan anses vara en av nutidens värsta finansiella 

kriser. Krisen skulle leda till att den svenska ekonomiska utvecklingen och Sveriges 

banksystem påverkades mycket. Bakgrunden till krisen var enligt vice riksbankschef Lars 

Nyberg en kombination av många olika faktorer. Nyberg menar bland annat att orsaker 

som ledde fram till krisen var dåtidens kreditregleringar och att staten styrde bankerna för 

hårt. Syftet med dessa var, att på olika sätt delvis kontrollera det svenska banksystemet. 

Kreditregleringarna var av sådan art att de gynnade den svenska regeringen som på 

fördelaktiga villkor kunde låna upp kapital till en billig penning. Detta skapade en 

konkurrenssituation som inte var sund. Andra typer av finansbolag som inte styrdes av 

dessa regleringar växte snabbt och finansbolagen kunde ta en större marknadsandel. 

(Riksbanken 2006a)(Finanstidningen 2008a) 

 

Till följd av denna konkurrenssituation slopades i mitten av 80- talet två betydande 

regleringar, ränteregleringen och likviditetskvoter, som funnits inom affärsbankvärlden. 

När ränteregleringen och likviditetskvoterna avskaffades öppnade sig en ny marknad för 

de svenska affärsbankerna. I kombination med en låg ränta och stark konjunktur var det 

mer lönsamt att låna än att spara. Detta ledde till en snabb ökning av affärsbankernas 

utlåning. (Finanstidningen 2008a) 
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När konjunkturen sedan försvagades i början av 90-talet fick bankvärlden stora problem 

med sina krediter. Staten tog över Nordbanken och många företag gick tillslut i konkurs. 

Då hade inte banker och andra finansiella institut de system och rutiner som finns idag 

rörande riskmätning och riskvärdering. Detta gällde även de beslutfattare och 

myndigheter som har till uppgift att övervaka och kontrollera den finansiella sektorn. 

Idag finns utvecklade system och övervakningsrutiner för att på ett effektivt sätt kunna 

kontrollera och följa banksektorns risktagande, vilket då saknades i tillräcklig 

utsträckning. En kombination av många faktorer ledde fram till 90-talskrisen, men de 

brister som fanns i bankernas och tillståndsmyndigheters sätt att se på krediter och 

kreditgivning var starkt bidragande. (Riksbanken 2006b)(Finanstidningen 2008a) 

 

2.2 Basel II 

Basel II är en standard inom redovisning som är framtagen av Baselkommittén för 

banktillsyn. Kommittén syftar till att förbättra kvaliteten på banktillsyn över hela världen 

och skapa riktlinjer för hur bankverksamhet på ”bästa sätt” ska skötas. Det har aldrig 

varit målet att denna kommitté ska ta fram rättsliga lagar och bestämmelser utan snarare 

har målet varit att skapa riktlinjer och rekommendationer om den ”bästa” praktiken. I 

Sverige har dessa rekommendationer omsatts till lag och implementerades 2007 av 

Finansinspektionen. (FI 2005b) (Baselkommittén 2009a) 

 

Basel II består av följande tre områden eller pelare som de också kallas; minimikrav på 

kapital, samlad kapitalbedömning och transparens. (FI 2005b) 

  

2.2.1 Pelare ett – minimikrav på kapital 

Den första pelaren behandlar det kapitalbehov som krävs vid en viss typ av risknivå. 

Basel II delar upp dessa risker enligt tre riskområden – kreditrisk, operationell risk och 

marknadsrisk. Nytt i Basel II är att operationell risk bedöms separat från att tidigare i 

Basel I varit inkluderad i kreditrisken. Den operationella riskens betydelse har de senaste 

åren fått allt mer uppmärksamhet och intresse. (Baselkommittén 2004b) 
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Kreditrisk är första området och definieras som den risk en kreditgivare tar när det gäller 

att få tillbaka sitt utlånade kapital. Kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms och 

risken att kredittagaren ska få problem med att fullfölja sina åtaganden gentemot banken 

mäts. Mätningen enligt Basel II kan ske på tre olika sätt, antingen genom 

schablonmetoden, den standardiserade internmetoden eller den avancerade 

internmetoden. Vid användning av den standardiserade internmetoden används både 

extern och intern information, medans den avancerade metoden endast använder intern 

information. Exempel på externa informationskällor är Standard & Poor’s rankning. 

Schablonmetoden använder sig av extern information som Finansinspektionen 

tillhandahåller. Basel II uppmuntrar banker att utveckla sina egna riskmätningsmodeller 

istället för att använda standardiserade och externa källor. (Wahlström 2009) 

  

Vidare behandlar den första pelaren också kapitalbehov för den operationella risken. 

Denna risk är kopplad till interna orsaker, den mänskliga faktorn, systemproblem och 

externa händelser. Den operationella risken kan mätas utifrån tre olika metoder; 

basmetoden, standardmetoden och den avancerade intermätningsmetoden. 

(Baselkommittén 2004b) 

 

Marknadsrisk kan mätas utifrån två metoder. Den ena är en standardiserad modell där 

variabler såsom ränta och valuta beaktas. Den andra modellen som också är betydligt 

flitigare använd utgår ifrån företagets egen interna modell för riskmätning. Marknadsrisk 

är den sista typen av risk, pelare ett behandlar. Marknadsrisk definieras som en risk 

vilken uppkommer till följd av att priser på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. 

(SEB Årsredovisning 2008) 

 

2.2.2 Pelare två - kapitalbedömning 

Det andra området Basel II behandlar – pelare två – är den interna kontrollen och 

övervakningen av de risker och exponeringar företag har. Här pekar man på att företag 

bör ha olika handlingsplaner och upparbetade system för att på ett tidigt stadium kunna 

gripa in och rätta till de problem som uppstår. Det är generellt viktigt att ett fungerande 
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samspel existerar mellan den nationella övervakande myndighet, Finansinspektionen (FI) 

i Sverige, och landets banker. Bankerna ska bedriva en sund affärsverksamhet och det ska 

FI på ett bra och relativt enkelt sätt kunna övervaka. FI ska även ha befogenheter att 

kunna agera på tidigt stadium gentemot företag som inte följer de regler och 

rekommendationer som finns. FI ska även ha kunskap och tillgång att kunna kontrollera 

bankernas riskmätningsmetoder och riskhantering. (Baselkommittén 2004b) 

 

2.2.3 Pelare tre – transparens 

Det tredje området Basel II behandlar är den information och öppenhet företag ger 

marknaden och sina externa intressenter. Det handlar om att kontinuerligt förse 

marknaden och tillsynsmyndigheter med företagets finansiella ställning och situation. 

Den tredje pelaren för samman pelare ett och två och tillsammans ska de tre möjliggöra 

för ett väl fungerande banksystem. När dessa tre pelare samspelar på ett harmoniskt sätt 

ger det marknaden en bra grund att bedöma risker. (Baselkommittén 2004b) 

 

2.3 Kritik mot riskmätning 

Att kunna mäta risk på olika typer av värdepapper och tillgångar är starkt kopplat till 

vilket värde dessa slutligen får. Tillsammans med den förväntade avkastningen utgör 

riskbedömningen grunden till vilket värde som sätts på en specifik tillgång. Risk är 

traditionellt sett kopplat till sannolikhet och genom att beräkna sannolikheten för olika 

utfall kan vi också beräkna risken för att till exempel utfall X ska ske. Hur denna 

sannolikhet beräknas kan vara problematiskt och i sig högst osäkert. (McGoun 1995) 

 

McGoun (1995) beskriver tre problem med dagens sätt att mäta och se på risk. Det första 

problemet behandlar att historisk data i stor utsträckning används för att avgöra 

sannolikheten för framtida händelser. För det första är det svårt att finna en situation som 

kan likställas med den situation som råder när mätningen skall göras. Om det är möjligt 

att finna en sådan situation måste vi då anta att människor kommer att handla och agera 

på liknande sätt idag som då modellerna togs fram. Detta antagande blir problematiskt då 

vi jämför stabila finansiella tider med finansiella kristider. Aktörer på de finansiella 
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spelplanerna förändrar sitt beteende i kristider. Under stabila förhållande köper och säljer 

människor, av olika anledningar, olika typer av tillgångar på marknaderna. Det skulle vi 

kunna beskriva som en väl fungerande marknadsplats. Under kristider däremot, handlar 

investerare mer likartat och likasinnat eftersom de då oftast söker sig mot mer säkra och 

stabila typer av tillgångar. Denna vetskap gör att modeller och metoder som används 

under stabila tider inte nödvändigtvis behöver gälla under kristider. (McGoun 1995) 

 

Det andra problemet McGoun tar upp rörande riskmätning är att ofta förbises det faktum 

att om en särskild risk finns, kommer efter en tillräcklig lång tid utfallet av en riskfylld 

tillgång att röra sig mot den förväntade avkastningen. Denna teori kallas för the law of 

large numbers. Om vi slår en sexsidig tärning ett visst antal gånger kommer den 

förväntade avkastningen att för varje ytterligare slag närma sig 3,5. Denna teori innebär 

att standardavvikelsen eller i detta fall risken kommer att bli irrelevant i beräkningen. 

(Wahlström 2009)(McGoun 1995) 

 

Den sista kritiken McGoun riktar mot dagens sätt att mäta risk är svårigheten att veta 

varför en investerare väljer ett särskilt alternativ. Om två helt likvärdiga 

investeringsalternativ finns för en investerare kommer investeraren att föredra ett utav 

dem. Denna kunskap, att veta varför en specifik investerare göra vissa val, handlar om att 

förstå dennes resonemang, vilket är en omöjlighet att utreda.  

(Wahlström 2009)(McGoun 1995) 

 

McGoun (1992) kritiserar även starkt den mycket kända modellen CAPM, Capital Asset 

Pricing Model, i en annan vetenskaplig artikel. I denna artikel diskuteras varför CAPM 

har blivit så allmänt accepterad i den finansiella och akademiska världen med tanke på att 

empirisk stödjande data saknas för modellen. Det finns ingen empirisk grund som stödjer 

modellen varför det kan argumenteras för att modellen är felaktig och kan förkastas. Att 

prissätta tillgångar är en komplex uppgift, men med hjälp av CAPM har ett komplext 

förhållande kunnat presenteras och förklaras på ett relativt enkelt sätt. McGoun 

argumenterar för att tron på och behovet av en enkel modell som CAPM kan beskriva 
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något mycket mer komplext, är anledningen till varför modellen är så allmänt accepterad. 

McGoun är mycket tydlig i sin kritik till CAPM’s användbarhet.  

It does a poor job of prediction, if it is indeed able to predict anything meaningful at all.  

(McGoun 1992 s.174) 

 

McGoun menar dock att i brist på bättre och mer rättvisande riskmätningsalternativ 

fortsätts modellerna att användas. Vidare menar McGoun att det inte är fel att använda 

dessa modeller, men i användningen ska en medvetenhet finnas om dess brister.  

(McGoun 1995)  

 

2.4 Siffrors betydelse i dagens ekonomi 

Chua diskuterar siffrornas betydelse i dagens finansiella värld och vilken betydelse de 

faktiskt har. Siffror och modelleringar som presenterar olika typer av resultat har i dagens 

ekonomi blivit en naturlig del av den professionella världen. Inom den finansiella sektorn 

är dessa modeller brett accepterade och används flitigt inom riskmätning och 

värdemätning. Chua anser att, på grund av den tradition och kultur som finns inom både 

den akademiska sektorn och den professionella sektorn, har detta synsätt levt kvar utan 

att ha ifrågasatts. Problemet med att det saknas ett bättre godtagbart alternativ är också en 

anledning till varför siffrornas betydelse inte ifrågasätts. (Chua 1996) 

 

Att lita på siffror som ska beskriva verkligheten kan både vara en fördel och nackdel. 

Fördel i den bemärkelsen att siffrorna presenterar ett lättförstålig och enkelt resultat av 

något mer komplext. Siffror kan också överbrygga kulturella och språkmässiga hinder. 

Negativt då denna förenkling av komplexa förhållanden gör att vi kan förlora betydande 

faktorer som kan få stora konsekvenser i de modeller och resultat som presenteras. Chua 

argumenterar för att siffror kan leda till en syn där de siffror som presenteras uppfattas 

som naturliga och nästintill självklara. Det är viktigt att man inte glömmer att de modeller 

och antaganden som görs inte är perfekta, snarare långt ifrån. (Chua 1996) 
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Chua tar även upp problematiken kring att risk inte nödvändigtvis kan mätas i en 

närliggande framtid med hjälp av modeller och metoder som fungerat tidigare. Världen 

och förutsättningar är i ständig förändring och att till exempel använda modeller och 

metoder som fungerat i stabila finansiella tider har i kristider visat sig vara felaktiga.  

(Chua 1996) 

 

2.5 Siffrors betydelse för objektivitet 

Porter diskuterar också vidare siffrors betydelse i dagens samhälle. Han argumenterar 

bland annat för att siffrors tillförlitlighet och giltighet kan grunda sig på att människan 

söker en objektiv bild av verkligheten. Denna tro som finns till siffror och dess 

objektivitet, gör att vi kan glömma att kritisera dessa och ifrågasätta siffrornas 

tillförlitlighet. (Porter 1995) 

  

Porter beskriver ett exempel från den amerikanska byråkratin under The New Deal 

perioden på 1930-talet. Då bedömdes hur bidrag skulle fördelas mellan olika departement 

med hjälp kostnad- nytta- analyser. Dessa analytiska modellers förmåga att presentera en 

rättvis bild av verkligheten var huvudsyftet. På detta sätt kunde bidrag fördelas dit 

behovet var som störst. Dock fanns det incitament inom departementen att visa upp en 

bild som gav mer bidrag. Det utvecklades därför allt mer raffinerade och avancerade 

mattematiska modeller för att presentera ”verkligheten”. Objektiviteten för modellerna 

bibehölls med stöd från de allmänt accepterade numeriska bedömningsmetoder vi har 

idag. (Porter 1995) 

  

Objektiviteten blir på detta sätt enligt Porter central för siffrors betydelse i dagens 

samhälle. Strävan efter objektivitet genom att använda siffror får större betydelse än vad 

siffror faktiskt visar. (Porter 1995) 
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2.6 Kritik mot framtida ekonomiska prognoser 

It is natural that you cannot foresee anything of which you have no previous experience. 

(Wallander 1999 s. 409) 

 

Wallander kritiserar skarpt budgetens användbarhet och framtida prognoser. När vi ska 

göra en prognos för framtiden är vi tvungna att titta på olika typer av historiska variabler 

som spelar roll för vår prognos. Det finns inga andra faktorer än den historiska kunskap 

vi besitter som kan ligga till grund för våra prognoser. Hur påverkar ett stigande pris 

efterfrågan på just den produkten vi undersöker och hur är efterfrågan kopplad till en 

annan typ av produkts utbud är frågor vi vill att prognoser skall kunna svara på. Med 

hjälp av historisk data vill vi kunna förutse detta. (Wallander 1999) 

 

Problemet ligger enligt Wallander i att det finns en gräns till hur många olika variabler 

och tidscykler vi kan stoppa in i dessa modeller och prognoser. Vi måste alltid göra vissa 

typer av grundläggande antaganden för att de ska kunna användas. (Wallander 1999) 

 

Wallander beskriver två typer av antaganden kring prognoser som blir problematiska då 

vi försöker förutse framtiden. Det första benämner han som same weather tomorrow as 

today. Detta antagande grundar sig i att de historiska variabler vi tar hänsyn till kommer 

att ge samma resultat i framtiden som de gjorde tidigare. Denna typ av antagande 

fungerar enligt Wallander mycket bra i stabila finansiella tider, men från tid till annan 

kommer dessa stabila förhållanden att rubbas och resultera i prognosens fallissemang. Vi 

kan inte med säkerhet säga att historiska liknande situationer kommer att leda till 

framtida liknande situationer. (Wallander 1999) 

 

Det andra antagandet Wallander presenterar är att människor tenderar att anta att 

avvikelser från det ”normala” är just endast avvikelser vilket tyder på att inom sin tid 

borde dessa att återgå till det normala. Wallander diskuterar människors inbyggda 

psykologiska filter som blockerar dessa signaler om att avvikelser eller abnormiteter i 

själva verket är den nya verkligheten. Vi är ovilliga att förstå att något grundläggande är 
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på väg att förändras och vi fortsätter att agera enligt de föråldrade förutsättningarna. 

(Wallander 1999) 

 

Generellt menar Wallander att framtida budgetar och prognoser för företag grundar sig på 

att verksamheten ska utvecklas något bättre än tidigare och bli lite mer effektiv. Det gör 

budgeten högst ointressant. Intressant hade varit att få en prognos som visade på att en 

oväntad händelse är nära och att till exempel olika typer av omstruktureringar kommer att 

vara nödvändiga. Dessvärre är just dessa oväntade händelser omöjliga att förutse. 

(Wallander 1999) 

 

2.7 Sammanfattning 

Finansiella kriser beror på en rad olika faktorer och kreditproblem har ofta varit en 

central faktor. För att stabilisera de finansiella systemen världen över finns Basel II som 

syftar till att öka stabiliteten. Basel II består av tre pelare som behandlar kapitalbehov för 

banker och ställer krav på en sund riskhantering. Vidare behandlar vi i detta kapitel den 

kritik som riktas mot dagens sätt att se på risk. McGoun menar att riskmätning bygger på 

en rad fundamentala antaganden. Dessa antaganden gör att modeller och metoder blir 

bristfälliga. Därtill diskuterar Chua siffrors betydelse i dagens finansiella värld. Både i 

professionella och akademiska sammanhang har siffror accepterats som en naturlig 

sanning. Porter diskuterar också siffrors betydelse av att skapa en objektiv bild av 

verkligheten. Avslutningsvis ifrågasätter Wallander budgetens användbarhet och menar 

att dessa blir onödiga i dagens sätt att styra företag.  
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3. METOD 

 

Detta kapitel beskriver hur empirin har samlats in utifrån de grundläggande teorierna 

inom metodområdet. Dessutom motiverar vi vårt val av metod och vad dessa val medför 

för vår uppsats. Avslutningsvis presenteras hur vi kommer att bearbeta vår empiri.   

 

3.1 Verklighetsbild 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i kreditgivningsprocessen och hanteringen av osäkra 

krediter. Detta medför att vi kommer att granska och beskriva för läsaren hur bankerna 

hanterar detta. Uppsatsen kommer således vara av beskrivande karaktär vilket ställer 

extra krav på att den information som samlas in speglar verkligheten och inte blir 

situationsanpassad. (Andersen 1998) 

 

För att kunna se på den insamlade empirin måste vi välja hur vi ser på verkligheten. 

Författaren Jacobsen nämner två olika sätt att se på verkligheten. Det första sättet, 

positivismen, innebär att verkligheten är objektiv och att empirin studeras på ett objektivt 

sätt. (Jacobsen 2002) 

 

Det andra sättet som Jacobsen nämner är den tolkningsbaserade ansatsen, vilken bygger 

på att det inte finns någon objektiv uppfattning av verkligheten. Således består empirin i 

detta fall av forskarens egna tolkningar av de enskilda individernas handlingar. Vi har i 

denna uppsats valt att arbeta utifrån den positivistiska ansatsen. Detta då syftet med 

denna uppsats är att objektivt undersöka hur två svenska storbanker arbetar med sina 

krediter. (Jacobsen 2002)  

 

Vår metod kommer även att utgå ifrån den fenomenologistiska filosofin. Denna filosofi 

har som mål att vi skall presentera det vi upplever utan egna tolkningar. Vi kommer i vår 
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analys att skilja vår egen uppfattning och tolkning från den information vi erhållit från 

vår datainsamling. Det är viktigt att vi utan förvrängning kan presentera en objektiv bild 

av verkligheten, så som respondenterna upplever den. (Fenomenologi 2002a) 

 

Vi anser vidare att vår uppsats är en form av ögonblicksstudie. Vi har en begränsad andel 

tid till vårt förfogande och vi undersöker ett område med begränsad tillgång till 

information. Även om en processtudie hade varit att föredra, då vi hade kunnat följa ett 

flertal kreditengagemang under en längre period, måste vi på grund av tidsaspekten 

genomföra en ögonblicksstudie. (Lundahl och Skärvad 1999) 

 

3.2 Induktiv och Deduktiv 

Nästa steg är att välja ett sätt att samla in verkligheten på. Inom metodforskningen kan 

detta ske på två olika sätt - induktivt och deduktivt. Det induktiva arbetssättet innebär att 

forskaren börjar med att gå ut och samla in empiri. Den insamlade empirin används 

därefter för att antingen formulera teorier eller för att undersöka redan befintliga teorier. 

Vid deduktivt arbete börjar forskaren med att hitta teorier om hur verkligheten ser ut och 

med detta i åtanke samlar denne in relevant information. 

(Rosengren och Arvidsson 1992) 

 

Då denna uppsats ämnar kartlägga kreditgivningsprocessen samt hanteringen av osäkra 

krediter hos två svenska storbanker har vi valt att arbeta med utgångspunkt i det induktiva 

arbetssättet. Med stöd i detta vill vi se hur bankerna i verkligheten hanterar sina osäkra 

krediter samt sin kreditgivning. Således kommer den induktiva ansatsen medföra att vi 

först går ut i verkligheten för att samla in empiri och sedan behandlas denna i 

slutdiskussionen. Vi är medvetna om att det kommer bli en utmaning att på ett objektivt 

sätt kunna beskriva verkligheten. Målet är dock att ge en verklighetsbaserad bild av hur 

krediter beviljas samt hanteringen av osäkra krediter.  
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3.3 Grundad teori 

Vår forskningsmetodik har sin utgångspunkt i Grundad teori som är en 

företagsekonomisk forskningsmetod. Grundad teori används främst när målet med 

forskningen är att generera teorier om verklighetens beteenden. Detta är aktuellt i vår 

uppsats då vi ämnar granska verkligheten som den beskrivs av bankerna och eventuellt 

bidra med nya teorier. Detta arbetssätt kommer även att påverka vår analys av den 

insamlade empirin och hur länge vi fortsätter vår empiriinsamling. Grundad teori menar 

att vi ska fortsätta samla empiri till dess att svaren från respondenterna blir 

återkommande och inte längre bidrar med ny information. (Strauss och Corbin 1990)  

 

Därefter ställer Grundad teori krav på hur analysen av empirin ska ske. Empirin måste 

struktureras och kategoriseras så att forskningen inte tappar viktiga detaljer.  

(Strauss och Corbin 1990)  

 

3.4 Kvantitativ och Kvalitativ 

Inom metodforskningen finns det utöver Grundad teori ytterligare två olika typer av 

forskningsmetoder – kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa metoden bygger på 

siffror och bedrivs oftast i större omfattning där en större mängd data samlas in. Vid 

kvalitativ metod är det ord, öppenhet och framförallt beskrivningar som är det centrala. 

(Jacobsen 2002)  

 

För denna uppsats är det viktigt att den empiri som insamlas är av beskrivande karaktär. 

Detta då syftet med uppsatsen är att granska hur två svenska storbanker hanterar sin 

kreditbeviljning och osäkra krediter. Genom denna uppsats vill vi uppnå en större 

kunskap om kredithantering i helhet och förstå hur detta sköts av bankerna. Således 

kommer vi att samla in empiri av beskrivande karaktär vilket den kvalitativa ansatsen 

tillåter. (Jacobsen 2002) 
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Vidare tillåter den kvalitativa ansatsen att vi under arbetet med uppsatsen kan anpassa vår 

metod till den empiri som vi samlar in. Detta innebär att faserna i den kvalitativa metoden 

sker parallellt under hela arbetet medans i den kvantitativa metoden är faserna 

sekventiella. (Jacobsen 2002) Det är ytterligare en anledning till varför vi har valt att 

använda oss av den kvalitativa metoden och inte den kvantitativa.  Vi vill kunna 

analysera och utveckla vår empiriinsamling under arbetets gång för att komma närmare 

verkligheten.  

 

3.5 Primärdata och sekundärdata 

Vi kommer i arbetet med uppsatsen att sortera den empiri som insamlats i två kategorier, 

primär- och sekundärdata. Primärdata är den empiri som kommer att användas för att 

kunna gå djupare in i uppsatsens problem och det är även denna information vi själva 

samlar in. Primärdata erhålls genom personliga intervjuer med båda storbankerna som 

uppsatsen omfattar samt två oberoende respondenter. (Jacobsen 2002) 

 

Uppsatsen kommer även att omfatta användningen av sekundärdata, det vill säga redan 

publicerade verk. I vårt fall vetenskapliga artiklar, årsredovisningar och litteratur. Vid 

användningen av sekundärdata måste vi vara observanta så att den data som används är 

objektiv och på ett bra sätt speglar ämnesvalet. (Jacobsen 2002) 

 

Vid sökandet av litteratur och artiklar har sökmotorer som Google samt de databaser som 

Lunds Universitet tillhandahåller - ELIN och LOVISA använts. Material från Carnegie, 

Finansinspektionen och Basel II kommittén har hämtats från Internet. Även andra 

hemsidor har använts, främst dagspress, vilka vi bedömt som säkra och att materialet 

därifrån är av god kvalité. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av kommer ifrån 

Scandinavian Journal of Management, Critical Perspectives on Accounting samt 

Management Accounting Research. Dessa tidsskrifter är väl ansedd akademisk litteratur 
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med stor tillförlitlighet. 

 

3.5.1 Semistrukturerade intervjuer 

Det finns olika sätt att genomföra intervjuer på och dessa varierar till graden av struktur. 

Den strukturerade intervjun innebär att det finns ett utformat frågeformulär som följs och 

där finns inget utrymme för följdfrågor. Den ostrukturerade intervjun är minst 

strukturerad och där finns inga förbestämda frågor utan intervjun baseras på olika ämnen. 

(Bryman och Bell 2005) 

 

Den semistrukturerade intervjun innebär att det finns ett antal frågor förberedda och dessa 

utgör intervjuns röda tråd. Utöver dessa frågor finns det möjlighet för intervjuaren att 

ställa följdfrågor. (Bryman och Bell 2005) Vi har valt denna intervjuform för att vi vill ha 

en tydlig röd tråd under intervjun med möjlighet till följdfrågor för att ytterligare öka 

förståelsen kring hanteringen av osäkra krediter och kreditbeviljningen. Därtill skapar 

denna intervjuform en öppen dialog med respondenten men följer ändå en tydlig struktur. 

Respondenten har möjlighet att fritt besvara frågorna utan att känna sig för kontrollerad 

eller styrd. Det är något vi tror kan ge oss en bättre empirisk kvalitet.  

 

Vid insamling av primärdata har både telefonintervjuer och personliga intervjuer 

genomförts. Dock har målet varit att träffa respondenterna då detta kunnat genomföras. 

Detta för att samtliga gruppmedlemmar vill kunna vara delaktiga under intervjun och på 

ett bra sätt kunna ställa frågor vilket vi anser försvåras under en telefonintervju. Det är 

viktigt att all primärdata som samlas in är av god kvalitet och att respondentens svar 

fångas upp. För att inte gå miste om värdefull information från intervjuerna kommer 

samtliga författare närvara under intervjun som dessutom kommer att spelas in. Detta är 

något vi informerar respondenterna om innan intervjun börjar.  
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Då syftet med uppsatsen är att granska hur SEB och Handelsbanken hanterar osäkra 

krediter och kreditgivning är det av största vikt att respondenterna är personer med insikt 

i denna verksamhet i respektive bank.  

 

Vidare kommer vi även att intervjua representanter från Finansinspektionen samt en 

oberoende respondent som arbetat en längre tid med hanteringen av krediter och 

kreditförluster. Dessa respondenter har dock ingen direkt koppling till de banker som 

ligger i fokus för uppsatsen, men deras kunskap om branschen och hanteringen av osäkra 

krediter är av betydande vikt.  

 

Intervjuerna pågick i knappt en timme och de personliga intervjuerna skedde på 

respondenternas arbetsplatser. Detta för att underlätta respondenternas schema. 

Telefonintervjuerna som ägde rum genomfördes av en gruppmedlem och även dessa 

intervjuer spelades in. Genomsnittstiden för telefonintervjuerna var ca 20-30 minuter. 

Intervjumallarna är bifogade som Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 

3.5.2 Urval av respondenter 

Respondenterna utgörs av personer inom de två banker som är i fokus för denna uppsats 

samt respondenter utan koppling till någon av bankerna. Intervjupersonerna har alla eller 

har haft en närhet till hanteringen av osäkra krediter samt till kreditgivningen.  

 

Vi har fått kontakt med respondenterna genom personliga kontakter och genom att själva 

ringa direkt till växeln. Samtliga respondenter har arbetat i bankerna över en längre 

period och arbetat på respektive bank från det att deras utbildning avslutats. En av de 

externa respondenterna är en person med lång erfarenhet från att både hantera osäkra 

krediter och kreditförluster. Den andra externa respondenten har erfarenhet från att 

övervaka de finansiella företagen och riskmätning.  
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SEB 

SEB grundades 1856 och har under åren vuxit till att idag vara en av norra Europas 

ledande banker med 660 kontor i 21 länder och har ca 21 000 anställda. Bankens 

huvudfokus ligger på norra Europa och här ligger också majoriteten av bankens kontor. 

SEB har även kontor i alla stora och viktiga finanscentra runt om i världen. 

Respondenterna från SEB bestod av; en anställd vid kreditstödsavdelningen Malmö, 

region Syds tidigare regionchef och nu chef för SEB Enskilda Corporate Finance, en av 

bankens Senior Advisors, Venture Capital samt en företagsansvarig vid Lundkontoret. 

(SEB a) 

 

Handelsbanken 

Handelsbanken har under de senaste 15 åren byggt upp en stark hemmamarknad i Norden 

och i Storbritannien vilket resulterat i att banken idag har majoriteten av sina kontor på 

dessa marknader. Banken har även ett antal bankkontor och representationskontor runt 

om i världen och är närvarande i 22 länder med totalt 702 bankkontor. Handelsbanken 

har under en längre tid haft nöjdast kunder och haft en lägre nivå kreditförluster än dess 

konkurrenter. (Handelsbanken a) På Handelsbanken intervjuade vi kreditchefen för 

region syd i Sverige, en av bankens kreditjurister/obeståndsexperter samt en av bankens 

kontorschefer.  

 

Finansinspektionen 

Med mandat från riksdag och regering har Finansinspektionen ansvar för att övervaka 

börsbolag, finansiella bolag samt arbeta för att det finansiella systemet i Sverige fungerar 

effektivt och stabilt. Finansinspektionen övervakar drygt 300 börsbolag och 3900 

finansiella företag. Respondenten på Finansinspektionen arbetade som enhetschef vid 

avdelningen kredit och operativa risker. (FI c) 
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Oberoende respondent 

Under 90- talet upplevde Sverige en liknande finanskris med stora kreditproblem. I och 

med detta anser vi att det är av intresse att intervjua personer med erfarenhet från tidigare 

kriser. Vår externa respondent är väl insatt i hanteringen av problemkrediter. Denna 

respondent har sedan tidigare erfarenheter från bland annat Retriva.   

 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

För att kunna stödja våra slutsatser på ett bra sätt krävs att den empiri vi samlar in är 

tillförlitlig och giltig. Inom metodforskningen är dessa begrepp mer kända som reliabilitet 

och validitet. Detta medför att vi i vår kvalitativa ansats lägger extra vikt vid att hitta 

respondenter med bra tillförlitlighet och med en god insyn i kredithanteringen hos 

bankerna. (Jacobsen 2002) 

 

För att uppnå en god reliabilitet krävs det att vi under intervjun formulerar frågor så att 

både vi och respondenten tolkar frågan på samma sätt. Vi kommer som tidigare nämnt att 

spela in våra intervjuer vilket möjliggör för oss att kunna gå tillbaka och granska 

intervjun och respondentens svar. Detta medför att vi i efterhand kan granska intervjuerna 

för att kontrollera att vi verkligen har uppfattat respondentens svar korrekt.  

(Jacobsen 2002) 

 

Efter att intervjun har ägt rum har vi transkriberat samtliga intervjuer och därefter 

återigen granskat den inspelade intervjun och transkriberingen. Detta för att säkerställa att 

ingenting från intervjun missats eller att vi missuppfattat något av respondentens svar.  

Vi är medvetna om att vi kan misstolka den information som vi får från respondenten. 

Med hjälp av inspelning och transkribering anser vi dock att detta kan undvikas och även 

öka empirins reliabilitet. (Jacobsen 2002) 
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Validitet är något som vi måste ta i beaktning i denna uppsats. Vi har valt att använda 

våra semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av primärdata. Detta medför att 

vi i efterhand, för att uppnå en god validitet i empirin, måste granska urvalet av 

respondenter. Vi måste kritiskt granska våra intervjuer och fråga oss själva om vi fått 

tillgång till den information eller respondent som är nödvändig för vår uppsats. Har de 

respondenter som vi fått tillgång till en position där de arbetar nära vårt problem samt 

vilken erfarenhet har respondenterna? (Jacobsen 2002) 

 

Vi har för att uppnå god validitet valt att intervjua ett större antal respondenter inom de 

olika bankerna och fokuserat på positioner som ligger nära vårt problemområde. Vi har 

även valt att använda oss av en oberoende respondent med god insikt i hanteringen av 

osäkra krediter och som kan ge oss en neutral bild. Detta tror vi ska hjälpa oss att uppnå 

en empiri som är av god validitet.  

 

Vi är medvetna om att det kan riktas kritik mot antalet intervjuer men vi har valt att 

fortsätta med insamlingen av empiri tills dess att vi uppnått empirisk mättnad i enlighet 

med Grundad teori. Vi anser inte att fler intervjuer hade tillfört vår uppsats någon ny 

information då vi upplevde en empirisk mättnad i de sista intervjuerna.  

(Strauss och Corbin 1990) 

 

Dessutom är vi medvetna om att respondenterna från de olika bankerna kan ha givit oss 

subjektiva svar. Detta ställer krav på att vi tar hänsyn till detta i det fortsatta arbetet med 

uppsatsen.  Vi är även medvetna om att vår sekundärdata också måste granskas och där 

ligger källornas objektivitet i fokus. (Jacobsen 2002) 
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3.7 Analys  

All den primär- och sekundärdata som insamlats måste analyseras och sorteras. Denna 

analys görs för att vi ska få en övergripande och nyanserad bild av den verklighet som 

insamlats. Detta kommer hjälpa oss att använda den mest relevanta informationen som 

erhållits via de semistrukturerade intervjuerna. Enligt Jacobsen är det omöjligt, både 

teoretiskt och praktiskt, att få en komplett bild av verkligheten. Därför görs denna analys 

för att på bästa sätt få en övergripande bild av empirin. (Jacobsen 2002)   

 

3.7.1 Analysmetod 

Enligt Jacobsens finns det tre aspekter vilka påverkar analysen av data. Det är 

beskrivning, systematisering & kategorisering samt kombination. Vi börjar med 

beskrivningen som menar att den verklighet vi samlar in måste sparas och på ett bra sätt 

lagras. Under intervjuerna samlar vi in rådata i form av ljudinspelning. Detta material 

kommer att transkriberas och på så sätt ytterligare kunna hjälpa oss med analysen av den 

insamlade empirin. (Jacobsen 2002) 

 

Nästa aspekt att beakta är systematisering och kategorisering där vi försöker skaffa oss en 

överblick över den insamlade empirin. Därefter granskas det vi insamlat och hur detta ska 

användas i uppsatsen. Detta innebär att vi kategoriserar empirin och vi har valt att 

kategorisera efter två huvudämnen. Dessa är kreditgivningsprocessen och hantering av 

osäkra krediter. Detta val av kategorisering grundas i att det är dessa processer som vi 

fokuserat på att kartlägga i intervjuerna och som anses relevanta för uppsatsens syfte. 

(Jacobsen 2002)  
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Nästa steg är kombination och innebär att vi börjar tolka informationen och analysera vår 

empiri. Vi kommer i detta skede att granska transkriberingarna och även de anteckningar 

som vi fört under intervjuerna. Därefter kommer vi att försöka generalisera empirin och 

leta efter återkommande mönster. (Jacobsen 2002) 

 

Systematisering & kategorisering kommer att ske parallellt med kombination för att 

kunna anpassa empiriinsamlingen efter hand. Detta kommer att hjälpa oss att få en klar 

och tydlig bild av den generella processen. I enlighet med Grundad teori är kategorisering 

av informationen också en viktig faktor. Vidare är även det parallella analysarbetet av 

empirin centralt inom Grundad teori där detta sker successivt under arbetets gång. 

(Strauss & Corbin 1990) (Jacobsen 2002) 

 

3.8 Sammanfattning 

I arbetet med uppsatsen har vi valt att arbeta utefter den positivistiska ansatsen samt efter 

den fenomenlogistiska filosofin. Detta för att på ett bra och objektivt sätt undersöka hur 

kreditgivning och osäkra krediter hanteras. Vi har valt det induktiva arbetssättet för att 

förstå samt granska verkligheten och sedan eventuellt generera nya teorier. Vidare 

kommer vi att genomföra forskningen enligt Grundad teoris riktlinjer. Dessa riktlinjer 

kompletteras med att vi gör en kvalitativ undersökning för att få en beskrivande bild av 

verkligheten.   

 

Vår primärdata insamlas genom att vi genomför semistrukturerade intervjuer som även 

kommer att spelas in för att sedan analyseras och tolkas. Den sekundärdata vi kommer att 

använda oss av är i form av årsredovisningar, rapporter och annan litteratur. Det viktiga i 

användandet av sekundärdata är att vi granskar dess objektivitet och tar detta i beaktande 

i produktionen av denna uppsats. Analysen av det insamlade materialet kommer att ske 

genom att vi kategoriserar detta efter två ämnen - kreditgivningen och hanteringen av 
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osäkra krediter. Detta kommer ge oss en överblick av hela kreditprocessen från början till 

slut. Vidare kommer vi enligt Grundad teori påbörja vår analys av empirin i och med vår 

första intervju. Vi anser att den empiri som insamlats är av hög kvalité och är giltig samt 

har stor tillförlitlighet. Vi har insamlat empiri tills dess att vi, enligt Grundad teori, 

uppnått en mättnad och då vi märkt att respondenternas svar blivit återkommande.  

 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 34

4. CARNEGIE 

 

I detta avsnitt avser vi att presentera fallet Carnegie och de händelser som ledde fram till 

att Riksgälden till slut tog över Carnegie. Syftet med detta avsnitt är att presentera ett 

aktuellt fall där omfattande kreditproblem har uppstått. Vi avslutar kapitlet med att 

identifiera problemområden kring Carnegies kredithantering. Vi visar också i detta 

avsnitt, varför det är nödvändigt att undersöka kreditgivningsprocessen samt hanteringen 

av osäkra krediter.  

 

4.1 Bakgrund 

Carnegie beskriver sig som en ledande traditionell investmentbank med kärnverksamhet i 

Skandinavien. Bankens affärsområde innefattar bland annat investment banking, asset 

management och private banking. Carnegie har ett flertal internationella filialer och 

erbjuder sina kunder ett brett spektrum av finansiella tjänster och produkter. 

(Carnegie 2009a) 

 

Carnegies problem började i maj 2007 då en interngranskning avslöjade att bankens 

tradingavdelning hade överskattat sitt resultat till ett värde av 370 miljoner SEK. Då detta 

avslöjats beslutade Carnegie samt intressenter att starta en djupgående utredning för att 

klargöra orsaken och bristerna som skapat denna felrapportering. Resultatet presenterades 

den 24:e maj 2007 med slutsatsen att tradingresultatet överskattats mellan åren 2005 och 

2007. Detta medförde att styrelsen var tvungna att göra justeringar motsvarande 630 

miljoner SEK. Då detta fastställts fanns det motivering för FI att påbörja en utredning för 

att kartlägga Carnegies situation. (Carnegie 2009a) 

 

Den första slutsatsen FI kom fram till presenterades under september 2007. FI menade då 

att Carnegies interna kontroller och system var bristfälliga och att de inte var anpassade 

för att hantera de risker som uppstår i samband med bankverksamhet. FI beslutade 

därmed att förlägga Carnegie med böter om 50 miljoner SEK. Vidare fick även Carnegie 
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en varning men tackvare Carnegies åtgärdsplan samt byte av styrelse och VD beslutade 

FI att inte återkalla Carnegies banktillstånd. Till följd av de brister som upptäcktes hos 

Carnegie beslutade FI att fortsätta sin granskning av banken med fokus på 

kreditexponering och fondförvaltning. (Carnegie 2009a) 

 

4.2 Maths O. Sundqvist 

Maths O. Sundqvist började göra affärer med Carnegie 2004 och hade både privata 

depåer samt depåer för sina företag hos banken. Sundqvist-sfären bestod av ett flertal 

företag som alla ägdes via hans privatägda företag MOOSE AB. Detta företag ägde i sin 

tur alla aktier i företaget AB Skrindan. Sundqvist-sfärens tillgångar var främst olika 

fastighetsbolag men även ett stort aktieinnehav i företag som Hexagon, Fabege, Skanska 

och SCA. (Carnegie 2009a) 

 

Sundqvists kreditgräns hos Carnegie var till en början mellan 600 och 700 miljoner SEK. 

Allt eftersom ökade denna limit och under 2006 uppgick Sundqvists krediter till 2 686 

miljoner SEK. Sundqvists belåningsgrad, skulderna i förhållande till marknadsvärderade 

tillgångar, uppgick då till ca 63 %. (Carnegie 2009a)  

 

Enligt kapitaltäckningslagen ska det rapporteras utifall en bank lånar ut för mycket i 

förhållande till sin kapitalbas. Carnegie hade en beräknad kapitalbas om 1 520 miljoner 

SEK vilket innebar att deras exponering inte fick vara större än 380 miljoner SEK eller 

motsvarande 25 % av kapitalbasen mot ett enskilt engagemang. (Carnegie 2009a) 

 

Till följd av dessa stora lån begärde Carnegies kredit- och riskkommitté att Sundqvist 

skulle ställa upp med ökad säkerhet. Sundqvist ställde upp med nya säkerheter i form av 

200 miljoner SEK i Hexagonaktier. Vid denna tid, mitten av 2007, bedömdes Sundqvists 

tillgångar ha ett värde av 16,6 miljarder SEK och skulder motsvarande 8,8 miljarder 

SEK. (Carnegie 2009a)  
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Även fast Carnegie lyckades minska sin överexponering i förhållande till sin kapitalbas 

vid detta tillfälle, så skulle detta problem uppstå ett flertal gånger under det kommande 

året. (Carnegie 2008b) 

 

Till följd av 2008 års finansiella härdsmälta då världens alla börser föll kraftigt 

påverkades också Sundqvists tillgångar. Hexagons aktiekurs föll från ca 110 till 93 SEK 

på mycket kort tid. På Carnegie började oro uppstå i takt med att krisen blev allt mer 

utbredd och stora institutioner som till exempel Bear Stearns fick omfattande 

likviditetsproblem. (Carnegie 2009a) 

 

Under samma period 2008 visade det sig Maths O. Sundqvist inte var kapabel att hantera 

sina stora lån. Detta resulterade i att Carnegie var tvungen att göra reserveringar 

motsvarande 1 miljard SEK. I och med detta kom banken att hamna i en omedelbar 

likviditetskris som bland annat tvingade dem att ta ett lån i form likviditetsstöd från 

Riksbanken. Carnegie hade med andra ord en otillåten stor kreditexponering till en 

enskild kund som i sin tur inte hade möjligheten att minimera sina krediter på ett önskat 

sätt. Det faktum att Sundqvist aktieportfölj påverkades hårt av börsraset skapade också 

oro eftersom säkerheterna till Carnegie till stor del bestod av Hexagonaktier.  

(Carnegie 2009a) 

 

När Hexagonaktierna godtogs som säkerhet stod aktien högt och det var ingen som kunde 

förutspå att den skulle tappa så mycket i värde. Carnegies dåvarande VD Mikael Ericson 

meddelade FI i början av juli 2008 att banken hade överskridit sin exponering enligt 

kapitaltäckningslagen. Bankens exponering uppgick då till över 610 miljoner SEK och 

deras tillåtna gräns var 380 miljoner SEK. Sundqvist lyckades dock minska sin 

exponering temporärt genom att bland annat sälja Hexagonaktier till sina barn, vars 

konton behandlades separat, samt genom att sälja av aktier i SCA. Genom denna 

transaktion till barnen minskade exponeringen och barnen bar då en ökad del av 

Sundqvists lån till Carnegie. (Carnegie 2009a) 
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Trots de åtgärder som tagits för att minska Carnegies utlåning till Sundqvist, så 

påverkade de instabila aktiekurserna täckningsgraden. Mot slutet av juli 2008 hade 

Sundqvist en kredit från Carnegie om 3 200 miljoner SEK och därmed en belåningsgrad 

på nästan 85 %.  Carnegies styrelse hade därmed anledning att vara oroliga över bankens 

kreditsituation. Denna oro resulterade i att Carnegie började implementera omfattande 

åtgärder för att minska Sundqvist belåningsgrad till mindre än 70 %. Bland annat 

påbörjades ett intensivt samarbete med FI och höga krav ställdes på Sundqvist som blir 

tvingad att sälja av fastigheter. (Carnegie 2009a) 

 

Situationen på de finansiella marknaderna försämrades avsevärt då bolåneinstituten 

Fannie Mae och Freddie Mac övertogs av den amerikanska staten. Den 14:e september 

ansökte dessutom den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om chapter 11 

(skydd mot företagets fordringsägare). Detta skapade en global oro på finansmarknaden 

och följdes av ett globalt börsras. Hexagonaktien påverkades negativt av dessa händelser 

och i slutet av september var aktiekursen nere på 75 SEK. I och med fallande börskurser 

hade nu Sundqvist-sfären återigen en otillåten exponering som uppgick till 520 miljoner 

SEK.  Detta ledde till att Hexagonaktier såldes för att minska Sundqvists exponering och 

banken fick den 7:e oktober en beviljad kredit från Nordea om 235 miljoner SEK. 

(Carnegie 2009a) 

 

Exponeringen mot Sundqvist blev återigen ett problem för Carnegie och den 21:a oktober 

uppgick exponeringen till 1 155 miljoner SEK. Den 10:e november 2008 återkallade FI 

Carnegies banktillstånd. Senare samma dag övertog Riksgälden ägandet i Carnegie för att 

värna om den finansiella stabiliteten. (Carnegie 2009a) 

 

4.3 Carnegies kreditgivning 

År 2006 förnyade Carnegie sitt regelverk för hantering av krediter. Enligt detta regelverk 

har kredit- och riskkommittén beslutsfattande befogenheter för frågor gällande bankens 

krediter. I den förnyade policyn tydliggörs att bankens kreditverksamhet ska vila på en 

sund affärsmässig grund och följa god kreditgivningssed. (Carnegie 2009a s.32) 
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Vid kreditgivning ska även en genomgående granskning göras av kredittagaren för att ge 

en helhetsbild samt minimera risker. Bland annat tittar Carnegie på lånetagarens 

finansiella ställning samt deras betalningsförmåga på både kort och lång sikt. Dessa ska 

bedömas utifrån kredittagarens nuvarande ekonomiska ställning samt branschens 

utveckling och framtida utsikter. Enligt Carnegies principer får kredit endast ges till de 

som bedöms kunna fullfölja sina åtaganden till banken och som anses vara kreditvärdiga.  

(Carnegie 2009a) 

 

Dessutom kräver Carnegie vid utlåning att säkerhet ställs och att denna säkerhet ska 

kunna säljas inom en rimlig tid för att banken ska kunna minska sin exponering mot 

kunden. Säkerhet definieras främst som finansiella tillgångar vilka banken eller 

kredittagaren ska kunna realisera för att minska överexponeringen. Vid en eventuell 

överexponering bedöms varje fall individuellt och ett normalt krav som kan ställs till 

kredittagaren vid nästan alla fall av överexponering är att kredittagaren får öka sina 

säkerheter. (Carnegie 2009a) 

 

4.4 Carnegies kontrollsystem 

Carnegies kontroll och beslutsmetoder ansåg de själva vara väl utformade för att ha den 

största möjliga kontroll och insikt i verksamheten. De regelbundna 

styrelsesammanträdena var i många avseenden till för att skapa en god internkontroll. 

Carnegie använde sig dessutom av sin särskilda revisionskommitté samt fem andra 

kontrollorgan för att säkerhetsställa kontroll över sin verksamhet. Dessa 

kontrollfunktioner var implementerade för att öka den interna kontrollen/revisionen av 

Carnegie. Kontrollmekanismerna var också utformade för att underlätta styrelsens 

beslutsförmåga. (Carnegie 2009a) 

 

Audit Commitee bestod av Carnegies styrelse, externa och interna revisorer samt tre 

ledamöter. Kommitténs ansvar bestod av att förmedla bankens finansiella situation till 

aktieägarna och andra intressenter. I uppgifterna ingår kredit- och riskkontroll samt att 

säkerhetssälla revisionsprocessen. (Carnegie 2009a) 
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Group Operational Risk Management är en kontrollgrupp med huvuduppgift att 

säkerhetsställa koncernens riskorganisation. Det är ett samarbete som löper genom stora 

delar av verksamheten och innebär bland annat ständig kontakt mellan lokala riskchefer, 

VD och styrelsen. Målet med detta kontrollsystem är att få en ökad insikt i de risker som 

finns i de olika delarna av verksamheten, men även för att utbilda och förbättra 

riskkontrollanter. Denna kontrollmekanism är aktiv i hela koncernen och koordinerar 

informationsflödet gällande risk mellan koncern, regional och lokal nivå. 

(Carnegie 2009a) 

 

Risk Management är huvudsakligen inriktad på att bevaka och utvärdera marknads-, 

kredit- och likviditetsrisker. Denna kontrollfunktion sker genom ett samarbete av 

riskmanagers på koncern och lokal nivå. 2007 utökade Carnegie denna kontrollfunktion 

och införde en Risk Manager Sweden. I denna kontroll ingår, att för styrelsen presentera 

och utvärdera diverse regelverk, föreslå förändringar i styrdokument samt att utvärdera 

interna och externa risker. (Carnegie 2009a) 

 

Compliance är till för att kontrollera att de interna och externa regelverk som finns inom 

verksamheten upprätthålls. Tanken är att säkerhetsställa och regelbundet utvärdera de 

policies som används i verksamheten. (Carnegie 2009a) 

 

Internal Audits huvuduppgift är att kontrollera och utvärdera de operativa riskerna som 

uppstår i koncernen. De granskar dessutom den egna organisationen och de olika 

riskkontrollerna till exempel Risk Management och Compliance. Avdelningen rapporterar 

direkt till styrelsen. (Carnegie 2009a) 

 
Vidare fanns det även ytterligare avdelningar som kontrollerade den egna verksamheten. 

Av dessa avdelningar anser vi att det finns en som är av stort intresse – Kredit- och 

riskkommittén. Denna funktion granskade och fattade beslut i frågor rörande kredit- och 

marknadsrisker. Inom banken var det denna funktion som bar största ansvaret för 

hanteringen av bankens krediter och kreditfrågor. (Carnegie 2009a) 
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4.5 Bristerna i Carnegie enligt Finansinspektionen 

Trots att Carnegie haft omfattande kontrollmekanismer anser FI att dessa varit 

bristfälliga. FI lägger särkilt stor vikt vid att poängtera de brister som funnits i ledningen 

och den interna styrningen. Carnegies initiala agerande och responstid anses varit för lång 

och utan tillräckligt stor genomslagskraft. FI anser att åtgärder skulle kunnat ha 

implementerats utifall att Carnegie skulle haft bättre rutiner rörande kreditfrågor. 

Trots den ytterst sällsynta situationen på finansmarknaden med oförutsägbara fallande 

börser, instabila marknader och minskad efterfrågan borde Carnegie haft en reservplan 

för oförutsedda händelser. FI hävdar att Carnegie haft tid på sig att riskminimera sina 

affärsrisker. Vidare kritiseras Carnegies agerande eftersom FI anser att banken borde haft 

en högre säkerhet i sin kreditportfölj genom att ha en högre differentiering.  Dessutom 

anser de att Carnegie borde ha varit mer konservativa med sin kreditpolicy i synnerhet 

med tanke på de oroliga tiderna. (Carnegie 2008b) 

 

FI ifrågasätter den försäljningen av Hexagonaktier som skedde mellan Sundqvist och 

dennes barn för att minska exponeringen till Sundqvist. Carnegie har enligt FI inte haft 

den interna kontroll och insikt för att göra ett korrekt beslut gällande transaktionerna av 

Hexagonaktier inom Sundqvist- familjen. Detta då banken fört över en del av 

exponeringen till Sundqvists barn. Vidare har banken inte heller vidtagit nödvändiga 

åtgärder för att minska riskerna utan istället fortsatt att ha en hög risknivå. Enligt FI tyder 

detta på att bankens interna styrning och kontroll fallerat. (Carnegie 2008b) 

 

4.6 Identifierade problem i Carnegie 

Här avser vi att belysa problematik som kan uppstå i bankverksamhet med utgångspunkt 

i fallet Carnegie. Detta gör vi för att visa att vårt syfte är relevant och ett bevis att 

uppsatsens problemområden faktiskt existerar. Vi poängterar att det är våra egna 

slutsatser som dras utifrån den presenterade empirin.  

 

Utifrån Carnegies fall med Maths O. Sundqvist kan vi tydligt se hur stora exponeringar 

kan skapa problem för bankers likviditet. Den kreditexponering en bank har är direkt 
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kopplad till den risk- och kreditpolicy som används inom banken. I Carnegies fall kan vi 

därför argumentera för att dessa varit britsfälliga. Om vi antar att liknande situationer kan 

uppstå blir det således intressant att titta på hur kreditpolicys och hantering av krediter 

sker i de banker vi undersöker.  

 

Vi anser att Carnegie även har fallerat i att kontinuerligt följa upp och kontrollera 

engagemanget mot Sundqvist. Detta engagemang kan klassificeras som en osäker kredit i 

och med att Sundqvists belåningsgrad över tiden blivit mycket hög och säkerheterna 

mindre värda. Vi argumenterar därmed för att Carnegies interna hantering och kontroll av 

krediter, i detta fall en osäker kredit, brustit. Det finns därför anledning att vidare 

undersöka hur hanteringen av osäkra krediter ser ut i de svenska storbanker som ligger i 

fokus för denna uppsats. 

 

Ytterligare en slutsats är att kreditgivningen och hanteringen av osäkra krediter är starkt 

sammankopplade. Detta då den ursprungliga kreditgivningen är grunden till om det 

uppstår en osäker kredit eller inte. Dessutom blir bankens kontinuerliga kontroll och 

riskmätning av dess engagemang betydligt viktigare för att få en bra hantering av osäkra 

krediter. Vi anser med bakgrund i detta resonemang att det är nödvändigt att undersöka 

kreditgivningsprocessen då vi ska titta på hanteringen av osäkra krediter i enlighet med 

uppsatsens syfte.  

 

4.7 Sammanfattning 

Kapitel fyra har behandlat fallet Carnegie och Maths O. Sundqvist där fokus varit att 

förklara händelseförloppet och försöka identifiera vad som brustit. Sammanfattningsvis 

kan vi säga att Carnegie hade en för stor exponering mot Sundqvist och denna exponering 

komplicerades då säkerheterna och världens börser sjönk. Carnegie och Sundqvist 

försökte åtgärda överexponeringen och få ner den till en acceptabel nivå enligt 

kapitaltäckningslagen. Läget på de globala finansmarknaderna och engagemanget till 

Sundqvist förvärrade situationen för Carnegie som till slut miste sitt banktillstånd och 

övertogs av Riksgälden.  
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Vi har identifierat hur banker hanterar osäkra krediter och kreditgivningsprocessen som 

problemområden vi avser att undersöka i våra intervjuer.  

 

5. INTERVJUER OCH SEKUNDÄRDATA 

 

I följande kapitel presenteras insamlad primärdata och sekundärdata vi använt oss av. 

Denna empiri kommer att ligga till grund för vår slutdiskussion. Vi har samlat in 

primärdata från våra semistrukturerade intervjuer och sekundärdata kommer främst från 

årsredovisningar. Empirin har kategoriserats i två huvudområden – kreditgivning och 

hantering av osäkra krediter. Utefter denna kategorisering presenteras först primärdata i 

form av intervjusammandrag och därefter sekundärdata i form av årsredovisningar. Vi 

har valt detta arbetssätt för att få en tydlig struktur och en övergripande bild av empirin.   

 

5.1 Kreditgivning 

5.1.1 Handelsbanken 

Handelsbanken arbetar med sin riskhantering och bedömer marknaden med hänsyn till 

kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk, försäkringsrisk, fastighetsrisk och affärsrisk. 

Utöver detta har FI ett krav på att bankerna tar hänsyn till likviditetsrisken, vilket också 

Handelsbanken gör. Dessa riskområden ligger till grund för Handelsbankens 

riskbedömning. Utöver detta använder sig Handelsbanken av fyra kontrollnivåer för att 

granska sina risker. (Handelsbanken årsredovisning 2008) 

 

Enligt Handelsbankens årsredovisning är de fyra nivåerna; affärsverksamheten, 

verksamhetsnära kontroll av risker, central kontroll av risker och kapitalplanering. 

Affärsverksamheten utgörs av de lokala kontoren, där varje kontor har ett resultatansvar. 

Kontoren bär ansvar för de risker som tas och således finns det incitament för en god 

riskmedvetenhet på lokal nivå. Handelsbankens filosofi är att det lokala kontoret, som 

känner kunden bäst, är de som ska bedöma riskerna och marknaden. 

(Handelsbanken årsredovisning 2008)  
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Verksamhetsnära kontroll av riskerna, innebär att de enskilda kontoren kontinuerligt 

granskar och gör riskbedömningar. Detta sker även på regional nivå. Tanken är att även 

dessa kontrollenheter ska medföra att risktagandet minimeras och hålls under kontroll.  

Den centrala kontrollnivån utgörs av en central kreditkommitté som i samråd med 

styrelsen ansvarar för bankens stora engagemang.  Avdelningen ansvarar också för att 

övervaka att riskerna i banken befinner sig på en acceptabel nivå.  

(Handelsbanken årsredovisning 2008) 

 

Den fjärde kontrollmekanismen, kapitalplanering, är bankens sista försvarslinje om de tre 

tidigare nämnda kontrollerna skulle fallera. Kapitalplaneringen ska möjliggöra att 

Handelsbanken kan fortsätta att driva sin verksamhet trots förluster inom olika nivåer i 

banken. Avdelningen ansvarar för att banken har en god likviditet och ska vara väl 

förberedd vid eventuella likviditetsproblem. (Handelsbanken årsredovisning 2008) 

 

Respondenterna menar att är det viktigt att ha insikt i Handelsbankens övergripande 

strategi för att kunna förstå bankens kreditgivningsprinciper. Handelsbankens grundtanke 

är att vara kundfokuserad och utgå ifrån kundens förutsättningar och säkerhet. Detta 

menar respondenterna genomsyrar hela Handelsbankens verksamhet och återspeglas 

tydligt i kreditgivningsprocessen. Handelsbankens kundfokusering strävar efter att skapa 

en personlig kontakt med kredittagaren. En av respondenterna menar att detta är en 

kostsam och tidskrävande process, men som har gynnat banken, speciellt i svåra tider. 

 

Respondenterna poängterar att Handelsbankens strategi är att banken ska var uppbyggd 

på en decentraliserad plattform. Med decentralisering menas att det lokala kontoret står i 

centrum och att varje kontor har stor handlingsfrihet. Detta innebär att det lokala kontoret 

hanterar en stor del av kreditgivningsprocessen inom dess område. Grundtanken är att det 

enskilda kontoret har bäst insikt i de lokala kunderna och kan därför bedöma 

kreditsituationen bättre än om det skulle hanteras centralt. Respondenterna hävdar att den 

lokala förankringen är en nyckel för att uppnå en personlig och nära kontakt till sina 

kunder.   
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Respondenterna påpekar att det finns limiter för kreditbelopp som den enskilde 

kontorschefen får bevilja. Om kreditförfrågan innefattar större summor tas besluten 

antingen på regional nivå eller av den centrala kreditavdelningen. En av respondenterna 

understryker dock att kontorschefen alltid är föredragande vid dessa kreditbeslut. 

Kontorschefen är också ansvarig för de krediter som beviljas inom sitt område. 

Handelsbankens grundtanke är, att alla lån, oavsett storlek, ska behandlas på det lokala 

kontoret. 

 

En av respondenterna beskriver kreditgivningen i en trestegsprocess. Först samlas 

grundläggande information in om kredittagaren. Denna information består bland annat av 

kreditupplysning, årsredovisning, referenser från tidigare år och andra finansiella 

rapporter.  

 

Utifrån denna information påbörjas steg två - analys av företaget. Här tittar 

Handelsbanken på den insamlade informationen utifrån en rad olika perspektiv för att 

kunna skapa sig en tydligare uppfattning om kunden. I analysen ingår bland annat 

bedömning av branschen, företagets tidigare historia och eventuella hot och möjligheter 

med verksamheten. En av respondenterna tydliggör att en grundlig omvärldsanalys är 

viktigt för att minimera riskerna vid kreditgivning.  

 

En respondent förklarar att alla kunder som söker kredit hos Handelsbanken placeras 

sedan i ett rating- system med skalan 1.1 - 5.5. Denna riskklassificering görs för att 

bedöma hur säker verksamheten anses vara och hur stor risk engagemanget medför. 

Desto högre upp i skalan kredittaggaren befinner sig, desto mer osäker bedöms 

återbetalningsförmågan att vara. I detta system bestäms också de villkor som gäller vid 

kreditgivningen exempelvis räntor och amorteringar. Respondenten tydliggör att högre 

risk enligt detta rating- system medför att högre krav och pris ställs på engagemanget.  

 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 45

När analysen är gjord så inleds steg tre - beslutstagandet. Här tar banken ställning till den 

analys och information som samlats in och därefter tas ett beslut. Enligt respondenterna 

baseras kreditbesluten även på hur kredittagaren passar in i Handelsbankens strategi.  

Respondenterna är eniga om att Handelsbanken inte vill vara riskkapitalister. Med detta 

sagt, menar de att de är relativt återhållsamma med kreditgivning. Handelsbanken söker 

långvariga relationer och väljer hellre en långsiktig och säker affär än en osäker men 

potentiellt mer vinstgivande affär. 

 

En av respondenterna menar även att andra viktiga faktorer har betydelse i 

kreditgivningen. De personer som står bakom engagemanget är minst lika viktiga som 

andra numeriska variabler och kan vara en avgörande faktor då ett lån ska beviljas. 

 

5.1.2 SEB 

Enligt respondenterna är framtiden en central utgångspunkt vid kreditgivning i SEB. 

Framtiden berättar om kredittagarens återbetalningsförmåga. SEB har en 

kundansvarsorganisation som ansvarar för den inledande kontrollen av bolag som söker 

kredit. Banken granskar inledningsvis hur företagets finansiella rapporter och 

framtidsutsikter ser ut. Banken gör en grundlig genomgång av kredittagaren och samlar 

in nödvändig information rörande det eventuella engagemanget.  

 

Nästa steg är att banken placerar kunden i ett scoring- system. Respondenterna kan inte 

beskriva exakt hur detta system fungerar, men systemet presenterar banken med ett 

kreditbetyg på kunden. Beroende på hur kreditbetyget ser ut får det olika konsekvenser 

för kredittagarens möjligheter att beviljas lån. 

 

Nästkommande steg är att banken utifrån kredit- scoringen och bankens egen analys tar 

ett beslut om kreditbeviljningen. Bankens egna bedömningar utgörs av interna 

riskmodeller där de bland annat tittar på omvärldsfaktorer och hur kredittagarens bransch 

ser ut. Respondenterna menar att vid större krediter görs denna riskklassificering 
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manuellt och vid mindre kunder är det mer automatiserat och då är också kundens 

tidigare historia hos banken en viktig aspekt.  

 

De olika risktyper SEB tittar på är bland annat kreditrisk, marknadsrisk, operationell risk, 

likviditetsrisk, försäkringsrisk, strategisk risk samt affärsrisk. Alla dessa risktyper 

bedöms och en samlad riskbild av kreditengagemanget erhålls.  

 

Även företagsledningens kompetens och erfarenhet har betydelse vid kreditbeviljning. I 

synnerhet när det rör sig om mindre entreprenörer och onoterade bolag.  

 

När alla dessa ovannämnda faktorer beaktats och granskats tas ett beslut om 

kreditbeviljningen.  

 

En av respondenterna talar om två olika typer av krediter. Det första är då banken lånar ut 

kapital till något som ska, genom sin egen värdestegring, finansiera lånet. Det kallas asset 

lending och exempel på en sådan tillgång är en aktier. Upplägget är att lånet ska 

möjliggöra för inköpet av aktier och att dessa sedan genererar avkastning till 

kredittagaren som sin tur kan finansiera sin kredit hos banken.  

 

Den andra typen av kredit beskrivs istället som tillgångar eller bolag vars verksamheter 

ska generera kassaflöde och finansiera krediten. I de industriella företagen är det själva 

verksamheten som är inkomstkällan och inte tillgångens värdeökning. Inom detta område 

finns det analytiker som analyserar branscher, prisutvecklingar och allt som kan påverka 

verksamhetens lönsamhet. Dessa modeller och analysmetoder är specifika för respektive 

bransch och verksamhet. 

 

Därutöver har SEB en flerskiktad kreditbeviljningsstruktur. Beroende på hur stort 

kreditbelopp, samt typ av bransch det rör sig om tas beslut på olika nivåer inom SEB. 

Desto större belopp och beroende på den risk SEB:s analytiker kommer fram till tas 

beslut om kreditbeviljning på olika nivåer inom företaget.  
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En av respondenterna förklarar vidare, att kreditgivningsprocessen är olika beroende på 

om det är stora företag eller små/medelstora företag. Oftast går små/medelstora företag 

via kontorsrörelsen.  

 

Inom kontorsrörelsen baseras kontorets limiter på vilket kontoret är samt kontorschefens 

erfarenhet. De belopp som kontorschefen beviljar är han/hon ansvarig för och inom SEB 

har man ingen enskild beviljanderätt. Det är alltid två tjänstemän som fattar beslut om 

krediter. Är beloppet för stort för kontorschefen går det upp till regional nivå. Där tar en 

kreditkommitté i samråd kontorschefen beslut om krediten.  

 

Nästa instans om lånet är för stort för regionnivå är kontorsrörelsens stora 

kreditkommitté. Respondenten menar dock att kreditbeslutet oftast inte går högre än till 

regionnivå.  

 

Vid större kreditvolymer och engagemang går dessa till avdelningen Stora företag och 

Institutioner. Kreditbesluten i dessa engagemang tas alltid av kommittéer. Inom SEB 

finns det en rad olika kommittéer som verkar och beslutar inom olika kreditstorlekar. 

Högst upp finns styrelsens riskkommitté - Risk och Capital Committee (RCC) som har 

det övergripande ansvaret för bankens riskpolicy och interna kontrollsystem. Därefter 

finns på VD och koncernchefsnivå – avdelningen Group Credit Committee (GCC) som är 

ansvariga för att den framarbetade riskpolicyn följs och hanteras på rätt sätt.  

 

En av respondenterna menar att nästan alla kunder med stora engagemang i banken har 

sedan tidigare en förutbestämd limit.  Det är nästan alltid en utökning av denna limit som 

det är frågan om när kreditbeslut ska tas. Denna förfrågan skickas vidare till en av 

bankens kommittéer som sedan behandlar frågan.  

 

En av respondenterna menar att kommittéerna är mycket hårda då de granskar 

förfrågningar om utökad kredit. Vid beviljning av större belopp tas alltid besluten av 
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någon högre avdelning. Det är inte det lokala kontoret som står för den avgörande rösten 

även om dessa förser kommittéerna med lokal information och synpunkter om bolaget.  

 

5.1.3 FI  

Med bakgrund i dagens finansiella kris diskuterar respondenten vad som brustit i 

bankernas kreditsystem. Respondenten hävdar att för lite principbaserad regelgivning och 

för mycket förbudsbaserat regelgivning har använts. Med principbaserad regelgivning 

menas att bankerna ska bevilja rätt kredit till rätt kund. Respondenten menar istället att 

bankernas utgångspunkt är att bevilja krediter efter vad som är tillåtet snarare än vad som 

är mest lämpligt.  

 

Respondenten förklarar att även fast förbudsbaserad reglering är oerhört viktig, så har 

dess användning och roll i kreditgivningsprocesser varit alldeles för expansiv. Vidare 

förklaras att FI föreskrift 2007:1, som omfattar Basel II, har flera tusen sidor med 

detaljerade föreskrifter gällande riskbedömning. Följs dessa regler är det som att ”köra på 

räls” och nästan omöjligt att ”köra fel”. Trots detta menar respondenten att Basel II 

brustit på grund av att majoriteten av dessa regler är förbudsbaserade. Detta leder till 

moral hazard, vilket definieras som att det finns incitament att förändra sitt beteende till 

följd av en ny regel. Det nya beteendet som uppstått är inte i enlighet med regelns 

ursprungliga syfte.  

 

Enligt respondenten ligger fenomenet moral hazard till stor del till grund för dagens 

finansiella kris och bankernas kreditproblem. När FI skapar nya regelverk lägger banker 

stort fokus på hur de ska kunna kringgå lagen utan att bryta mot den. Respondenter anser 

att lagar och regleringar behandlas som hinder av banker istället för att användas som 

stöd. Ett exempel på detta var när banker, under Basel 1, lånade ut pengar tills de nådde 

sin kapitaltäckningsgrad på 8 %. När de hade nått denna gräns sålde de sina fodringar och 

fick på det sättet in nytt kapital. Med det nya kapitalet banken hade erhållit, så kunde de 

bevilja mer krediter utan att bryta mot den ursprungliga 8 % gränsen enligt 

kapitaltäckningslagen. 
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Det finns med andra ord incitament för banker att kringgå reglerna istället för att använda 

dem som ett stöd, menar respondenten.  

 

FI och bankerna skapar en ond cirkel där FI: s regelverk och bankernas undanflykter 

följer varandra med negativt resultat.  Respondenten hävdar att det bästa är att uppnå en 

balans där förbudsbaserad reglering styr finanssektor i önskad riktning, medan 

principbaserad reglering används för att skapa en välmående sektor. Svårigheten är att 

komma åt den rådande moral hazard problematiken och få en positiv effekt med de 

regelverk som införs. Respondenten anser att den största anledningen till de nuvarande 

kreditproblemen är den osunda mentaliteten som råder bland kreditinstituten. 

 

Respondenten påpekar att ytterligare en anledning till att bankerna har stora befarade 

kreditförluster är att det finns risker som de inte tagit hänsyn till i Basel II. Som tidigare 

nämnt består Basel II regelverket av tre pelare. 

 

Pelare ett, som beräknar kapitalbehov, innefattar bland annat marknadsrisk, kreditrisk och 

operationella risker. Respondenten menar att pelare ett inte har tillräckligt fokus på 

koncentrationsrisken. Begreppet definieras som en risk vilken erhålls då exponeringar 

mot samma bransch och område existerar i stor koncentration, det vill säga med lite 

diversifiering. En bank som till exempel har stora engagemang inom fordonsindustrin har 

en stor koncentrationsrisk kopplat till denna bransch.  

 

Vad som har gjort att de befarade kreditförlusterna har ökat är bland annat att det finns en 

stor kreditkoncentration inom vissa områden. Förutom det, har dessa 

koncentrationsområden överlappat varandra och därmed fått en förstärkt effekt.  

Att beräkna hur stor sannolikheten är att till exempel Volvo hamnar på obestånd är 

möjligt. Det är även möjligt att beräkna hur stor risken är att Volvos underleverantörer 

hamnar på obestånd. Däremot hävdar respondenten att det saknas verktyg för att kunna 

räkna ut sannolikheten av att Volvo får problem och till följd av detta även 
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underleverantörerna. Det finns med stöd i detta en extra risk som uppstår vid 

koncentrationen som inte tas hänsyn till i pelare ett. 

 

I andra pelaren menar respondenten att koncentrationsrisken borde granskas/upptäckas 

och behandlas automatiskt. Detta då diverse styrelser och specialister från bland annat 

banker och FI är inblandade. Att någon i detta kretslopp är medveten och ser den stora 

koncentrationsrisken borde vara självklart enligt respondenten. Detta på grund av att 

styrelsen i respektive bank måste granska riskrapporterna i enlighet med andra pelaren. 

Dessutom för att det finns mycket kunniga personal som är inblandad i granskningen. 

Respondentens slutsats är att koncentrationsrisk inte prioriterats i tillräckligt stor 

utsträckning och är därmed en betydande orsak till bankernas nuvarande osäkra krediter. 

Vidare hävdar respondenten att det ekonomiska tvärstoppet som upplevt i 

världsekonomin är något ingen kunnat förutspå. Därtill menar respondenten att det varit 

omöjligt för banker att bedöma en kredittagare som riskabel när denne sex månader 

tidigare har uppvisat goda resultat.  

 

5.2 Hantering av osäkra krediter 

5.2.1 Handelsbanken 

Till en början menar respondenterna att det är ytterst viktigt för Handelsbanken att få 

kännedom om vilka krediter som kan anses vara i riskzonen. Dels används kredittagarens 

tidigare historia i banken men även grundläggande analyser om omvärlden och den 

aktuella branschen tas i beaktning. I denna granskning påpekar respondenterna vikten av 

att förstå hela kretsloppet mellan kredittagaren, dess kunder samt dess leverantörer. Med 

denna kunskap kan proaktiva åtgärder implementeras tillsammans med kredittagaren för 

att stå stadigare i svårare tider. 

 

En av respondenterna påpekar att alla krediter som banken beviljat granskas åtminstone 

en gång per år. Beroende på hur stor krediten är och vilken risk den medför, granskas den 

med olika mellanrum. 
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De osäkra krediterna behandlas i första hand alltid lokalt. Vid stora engagemang 

involveras experter inom banken. Handelsbanken förser varje region med en stab av 

jurister och kreditexperter för att kunna granska de stora osäkra engagemangen.   

En av respondenterna förklarar att när en genomgående granskning utförts placeras 

kredittagaren in i en rating modell. Utifrån denna skala kan banken bedöma hur osäker 

krediten är och göra eventuella reserveringar för befarade kreditförluster.  

 

Vid kreditgivning sätter kunden och banken upp finansiella mål som företaget måste leva 

upp till. En första indikation på att ett engagemang kan stå inför problem är att mål bryts.  

Om kredittagaren bryter dessa finansiella mål eller indikerar återbetalningssvårigheter 

granskas krediten direkt. Detta innebär att banken startar en dialog med kunden för att 

utreda vad betalningssvårigheterna beror på. Efter dessa möten påbörjas en analys och en 

åtgärdsplan arbetas fram.   

 

Vilka åtgärder som kan bli aktuella varierar från fall till fall. Målet med åtgärderna är att 

lösa kreditproblemet. Aktiva åtgärder kan vara att banken ger förslag/krav till kunden om 

hur de ska agera för att behålla sina krediter. Ett exempel på en åtgärd är att banken tittar 

på kredittagarens kostnadskostym.  

 

En av respondenterna påpekar att ibland behöver kredittagarna en knuff i rätt riktning för 

att våga ta beslut och anpassa sin verksamhet till sina nya förutsättningar. Beslut om 

åtgärder kan variera från att företaget avvecklar en del av verksamheten, minskar antalet 

anställda, förlänga sin leverantörstid samt minska kredittiden till sina kunder. Syftet är att 

minska kredittagarens kostnadskostym.  

 

Om kredittagaren inte anpassar sig till bankens krav och problemen fortsätter anses 

krediten vara i obestånd. Enligt respondenterna kan det då bli aktuellt för Handelsbanken 

dra tillbaka krediten. Detta menar respondenterna är den sista utvägen för att säkra sitt 

engagemang och förekommer ytterst sällan.  
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En av respondenterna påpekar dock att alla kreditproblem inte nödvändigtvis pekar på att 

kunden inte kan hantera sina lån. En respondent har varit med om uteblivna 

räntebetalningar på grund av administrativa problem och tillfälliga försäljningssvackor. 

En försäljningssvacka och därmed svårighet att betala räntor, kan bero på att en produkt 

är nylanserad. Om banken upplever att kredittaggaren har potential, trots en utebliven 

betalning är de villiga att förhandla. Med detta sagt, menar respondenten att 

Handelsbanken alltid försöker säkra upp sina krediter men att banken även tittar på 

kredittagarens långsiktiga förutsättningar och möjligheter. 

 

Handelsbanken har inga standardlösningar för att hantera kreditproblem utan varje fall 

behandlas utifrån dess egna förutsättningar. 

 

Handelsbanken har konsekvent haft en lägre nivå av kreditförluster. Från bankens 

årsredovisning finner vi att banken 2008 gjort reserveringar för kreditförluster på 1 605 

miljoner SEK. I relation till bankens totala utlåning motsvarade detta 0.11 %.  

(Handelsbankens årsredovisning 2008) 

 

5.2.2 SEB  

SEB granskar sina krediter generellt en gång om året. Enligt respondenten beror detta 

också på hur risken och vilken riskklassificering som de olika företagen har. Lån som 

bedöms vara mer riskabla granskas med kortare intervaller. Banken granskar framförallt 

företagens balans- och resultaträkning. SEB gör också besök hos företaget och för en 

kontinuerlig dialog.  

 

SEB:s kundansvarorganisation ska vara tillräckligt insatta att de redan innan kunden fått 

faktiska problem ska kunna förstå och varna för att en osäkerhet finns. Dock menar en av 

respondenterna att kostnaden för att kunna övervaka även mindre kunder är alltför stor, 

varför detta förfarande gäller främst större kunder.  
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Respondenten berättar vidare att om ett stort företag får problem är det första steget 

banken tar, att analysera och undersöka situationen närmare. Därefter sker oftast 

förändringar i lånevillkoren, med syfte att underlätta för låntagaren och ge denne mer 

utrymme att överleva en eventuell konjunkturnedgång. Om företagets problem är 

tillfälliga eller av mer bestående karaktär, kommer de följande åtgärder som 

implementeras att anpassas till varje specifikt engagemang.  

 

Ett problem som ofta uppstår med stora företag är att flera banker är inblandande i 

samma engagemang. Är banken ensam i engagemanget är det lättare att hitta en plan för 

åtgärder som ska hjälpa företaget på fötter, menar en av respondenterna.  

 

Enligt respondenterna kontaktar kunden förhoppningsvis banken då de upplever problem. 

En dialog inleds då med kunden och fokus ligger på att försöka lösa problemet.  

Potentiella lösningar för att få företaget på fötter kan variera från att till exempel dra ner 

kostnader, sälja tillgångar och dotterbolag. En av respondenterna menar att detta oftast 

fungerar och verksamheten fortlever.  

 

Enligt en av respondenterna tillämpar SEB en 16- gradig riskklasskala där 16 är 

konkursfärdigt och 1 är det mesta säkra engagemanget. Mellan riskklasserna 12 till 15 

görs generella reserveringar för kreditförluster. Om ett engagemang exempelvis befinner 

sig i riskklass 14 görs en generell reservering om X % av engagemangets storlek. Vid 

riskklass 16 är bolaget i default och då bedöms varje fall individuellt och reserveringar 

görs därefter. 

 

Respondenterna menar att när lån är i default kan det bli aktuellt att lyfta ur dessa från 

den ordinarie banken. Lånen lyft endast ut ur banken under lågkonjunktur och läggs då i 

så kallade workout- enheter.  

 

En av respondenterna förklarar hur 90-tals krisens stora mängd osäkra fodringar 

hanterades av bankerna. Asset lending mot fastigheter under 90- talet fick stora problem 
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när fastighetsmarknaden kollapsade. Ett flertal workout- bolag startades, då lagstiftningen 

sade att en bank inte kunde behålla en pant i mer än två år. Detta blir problematiskt då 

potentiella köpare vet att banken skulle blivit tvungen att sälja tillgången innan ett 

specifikt datum.  

 

Workout- enheter har också nu startats inom SEB för att stödja och hjälpa till när 

problemkrediter dyker upp. De fordringar som kommer till workout- bolag är sådana 

fordringar banken vill säkra upp så bra det går. I dessa fall har problemen gått så långt att 

krediterna klassas enligt det värsta tänkbara scenariot. Problemkrediter kopplade till 

bolag som däremot har en chans att överleva försöker banken hjälpa att klara krisen. 

Beroende på hur förutsättningar ser ut för ett specifikt engagemang anpassas den framtida 

planen.  

 

En verksamhet där affärsidén bygger på att ekonomin i stort är växande kommer 

självklart att drabbas hårt när ekonomin istället krymper. Det leder i sin tur till att 

kreditgivare blir mer aktsamma och kraven på låntagaren blir väsentligt högre. Både den 

finansiella strukturen och affärsidéns nya förutsättningar bedöms noggrant för att se vilka 

framtidsutsikter kreditgivaren kan förvänta sig. I Baltikum är detta ett faktum. Ekonomin 

backar och det gör att kreditgivare blir oerhört försiktiga och vaksamma. Respondenten 

antyder att när det gäller just fatighetsexponeringar i Baltikum kan det komma att bli 

aktuellt med någon form av renodlat workout- bolag likt 90-talskrisens motsvarigheter 

Diligentia, Securum och Retriva. 

 

Vidare betonar respondenten än mer oro för hur hanteringen av de industriella 

exponeringarna ska gå till. Verksamheter som ska generera intäkter går nu mycket dåligt 

och det är svårt att se var dessa intäkter skall komma ifrån, särskilt i Baltikum. 

 

Därefter återkommer frågan kring hantering av problemkrediter och här understryker 

respondenten vikten av att varje enskilt engagemang utreds för sig. Alla engagemang har 
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sina egna specifika förutsättningar och problem, varför det skulle bli ineffektivt att 

generalisera och standardisera hantering av osäkra fordringar. 

 

Banken har under 2008 haft kreditförluster på motsvarande 3 268 miljoner SEK och detta 

ger en förlustnivå på 0,30 %.  Dessa kreditförluster utgörs till stor del av förluster från 

Baltikum. Hela 1 775 miljoner SEK av bankens totala kreditförluster utgörs av Baltikum. 

(SEB årsredovisning 2008) 

 

5.2.3 Oberoende respondent 

Under 90-talskrisen drabbades Sveriges banker av stora kreditproblem. Det var främst 

inom fastighetsbranschen som problemen existerade på bred front. Till följd av dessa 

kreditproblem startades olika typer av workout- bolag, med syftet att hantera 

problemkrediter. Retriva var ett workout- bolag som hade till uppgift att ta hand om 

Gotabankens nödlidande tillgångar. Målet var att säkra upp så mycket kapital man kunde 

från vart och ett av dessa engagemang. Respondenten pekar på att de inte hade uppgiften 

att assistera de problemfyllda bolagen till dess att man kunde få in sin fordran.  

 

Respondenten påpekar vidare vikten av att varje enskilt engagemang fick sin egen 

avvecklingsplan. De arbetade efter en fastsatt metodik där steg ett innebar att man 

analyserade engagemanget mycket grundligt. Där ingick också en tidsplan vilken visade 

på vilket sätt och när engagemanget skulle avslutas.  

 

Vidare pekar respondenten på vikten av att ”nya ögon” sköter hanteringen av 

problemfyllda krediter. Om det skulle vara samma personer som beviljat lånet som nu 

skall ta tillbaka det blir det mycket problematiskt. Kreditgivaren och kredittagaren har 

ofta en särskild relation och synsätt på verksamheten. Då kan det vara till stor fördel att 

nya ögon ser på problemet.  
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5.4 Sammanfattning  

Handelsbankens kreditgivningsprocess är uppbyggd utifrån en trestegsstruktur. Först 

samlas information in, därefter analyseras och bedöms kredittagarens framtida 

återbetalningsförmåga. Slutligen beslutar banken huruvida krediten beviljas. 

Handelsbanken använder sig av ett internt rating- system för att riskklassificera sina 

kunder. Handelsbanken söker långvariga och säkra affärer. En grundtanke inom banken 

är att ligga nära kunden varför en decentraliserad struktur används där de lokala kontoren 

har ett stort ansvar.  

 

Kreditgivningsprocessen inom SEB inleds med att banken samlar in och granskar 

nödvändig information gällande engagemanget. SEB analyserar därefter informationen 

och kredittagaren får ett kreditbetyg utifrån det scoring- system som används. Detta 

mynnar ut i att banken utifrån information, analys och scoring tar ett kreditbeslut. Vid 

detta kreditbeslut ligger även bankens egna bedömningar rörande kredittagaren till grund. 

SEB har en flersiktad kreditbeviljningsstruktur där kreditbeslut tas på olika nivåer 

beroende på engagemangets storlek och risk. Utöver det har SEB som policy att minst två 

individer måste godkänna de krediter som beviljas.  

 

FI anser att den största problematiken gällande bankers kredithantering bygger på 

regelgivningsproblematik. Enligt FI har för mycket förbudsbaserad regelgivning används 

istället för principbaserad. Detta har lett till att FI idag ser ett moral hazard problem inom 

bankvärlden, där föreskrifterna ses som ett hinder att ta sig runt istället för ett stöd. 

Vidare pekar FI på problematiken kring koncentrationsrisk som en av orsakerna till 

dagens finanskris.  

 

Handelsbanken granskar generellt sina krediter minst en gång per år. Varje enskilt fall av 

osäkra krediter hanteras individuellt och det finns inga standardlösningar för hanteringen 

av de osäkra krediterna. Det centrala i denna process är att det finns en dialog mellan 

banken och kredittagaren. Målet är att problemen ska lösas. Om inga åtgärder lyckas få 
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kredittagaren på fötter igen sätts bolaget i konkurs.  Då försöker Handelsbanken säkra så 

mycket kapital som möjligt för att minimera kreditförluster.  

 

SEB hanterar sina fall av osäkra krediter individuellt och utan standardlösningar. I dialog 

med kredittagaren försöker banken vidta olika åtgärder för att komma till rätt med 

kreditproblemen. Målet är att bolaget inte ska försättas i konkurs utan fortsätta driva sin 

verksamhet. Vid en konkurs försöker SEB att minimera sina förluster genom att säkra 

upp kapital.  

 

Vid större mängder osäkra krediter använder sig banker av så kallade workout- enheter. 

Dessa är specialiserade på problematik och hantering av osäkra krediter.  Vid hanteringen 

av osäkra krediter är de individuella avvecklingsplanerna och dialogen det centrala.  
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6. SLUTDISKUSSION 

 

I detta kapitel kommer vi att återkoppla till uppsatsens syfte och forskarfråga. Detta följs 

av att vi presenterar de resultat och slutsatser som framkommit utifrån 

litteraturegenomgången och empirin. Vi kommer även i detta avsnitt att presentera 

förslag på fortsatt forskning.  

 
6.1 Vad och varför? 

Med bakgrund i dagens finansiella kris har det uppstått en ökad mängd osäkra krediter i 

banker. I Sverige och utomlands har banker och kreditinstitut upplevt stora kreditproblem 

till följd av den oroliga situationen på världens finansmarknader. Både Handelsbanken 

och SEB har gjort större reserveringar för befarade kreditförluster. Även under 90-talets 

finansiella kris var nödlidande krediter ett problem och speciella enheter startades då för 

att hantera dessa krediter.  

 

Vi undersökte kreditgivningsprocessen eftersom den ligger till grund för huruvida det blir 

en osäker kredit eller inte. Hur risk hanteras och hur risk används i bankernas 

kreditgivningsprocess kan vara avgörande för hur stor del osäkra krediter som uppstår.  

 

Problematiken kring kreditgivning motiveras också vidare i litteraturgenomgången. 

Bland annat presenterar McGoun kritik mot riskmätning och dess modeller. Porter 

diskuterar vidare siffrors betydelse för att uppvisa en objektiv bild av verkligheten. 

Eftersom kreditgivning är kopplad till riskmätning och siffror visar dessa artiklar att det 

finns ett problem att vidare undersöka.  

 

I fallet Carnegie har vi uppmärksammat att bankens problem, med att hantera en stor 

osäker kredit, grundar sig i brister i både den interna kontrollen och riskbedömningen. 

Med detta motiverar vi varför ämnesvalet omfattar både kreditgivningsprocessen och 

hanteringen av osäkra krediter. 
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Vi utgick ifrån följande frågeställning i uppsatsen; 

Hur ser kreditgivningsprocessen ut och hur hanterar SEB & Handelsbanken sina osäkra 

krediter?  

 

6.2 Praktiskt bidrag – frågeställningen besvaras 

Efter intervjuer med våra respondenter kan vi dra slutsatsen att kreditgivningsprocessen i 

Handelsbanken och SEB är mycket lika varandra. De använder liknande modeller, 

metoder och antaganden i enlighet med Basel II och FI:s föreskrifter. Det som ligger till 

grund för kreditbeslut i de båda bankerna är bland annat företagsledning, finansiella 

rapporter, omvärldsanalys, riskklassificering, kreditbetyg, tidigare historia i banken och 

företagets framtida prognos.  

 

Vi har trots likheterna identifierat en mer grundläggande skillnad i bankernas struktur 

som får konsekvenser för kreditgivningen och hela organisationens arbetssätt. 

Handelsbanken har en mer decentraliserad organisationsstruktur vilket innebär att de 

enskilda bankkontoren drivs som egna banker i banken. Det enskilda kontoret har ansvar 

för de krediter som ges ut inom närområdet och kontoret drivs med ett resultatansvar. 

SEB arbetar också lokalt men använder sig mer av centrala stödfunktioner och 

kreditbeslut fattas i större omfattning av högre instanser än av bankkontoren.  

 

Hanteringen av osäkra krediter är även den likartad i de två bankerna. Gemensamt är att 

varje engagemang hanteras enskilt och där en kontakt mellan kunden och banken är 

central. Målet är enligt bägge bankerna, att denna osäkra kredit ska klaras upp och att 

företaget ska fortsätta vara kund i banken. Inledningsvis granskas varje enskilt 

engagemang av banken och en plan utarbetas för framtiden. Beroende på granskningen 

och vilka möjligheter som finns för engagemanget kan den utarbetade planen se olika ut.  

 

Finns det en framtidstro på kredittagaren försöker banken tillsammans med kunden att få 

verksamheten på fötter genom att implementera olika åtgärder. Dessa åtgärder varierar 

från att minska personalstyrkan, avveckla delar av verksamheten, få in nya ägare, 
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ägartillskott eller andra nödvändiga åtgärder. Respondenterna påpekar tydligt att varje 

fall är så pass unikt att det är svårt att ge en fullständig bild av de olika åtgärder som kan 

vidtas. Av samma anledning är det också omöjligt att ge en standardiserad mall över 

vilka åtgärder som bör vidtas.  

 

Hjälper inte dessa åtgärder som kunden och banken vidtagit och situationen inte 

förbättrats går bolaget i default och engagemanget är högst osäkert. Då blir ofta valet att 

sätta bolaget i konkurs. Syftet med konkursförfarandet är att säkra upp så mycket kapital 

som möjligt och minimera bankens kreditförluster. Detta förfarande sker i samförstånd 

mellan kunden och banken för att uppnå en så positiv utgång som möjligt.  

 

I sällsynta fall ger den inledande granskningen så pass negativa framtidsutsikter att 

banken direkt väljer att sätta företaget i konkurs. Detta är dock något bankerna undviker i 

största möjliga mån då detta leder till att kapital och kunder går förlorat. I vissa fall kan 

konkurs dock vara det enda alternativet.   

 

När bankerna får en ökad mängd osäkra krediter hanteras dessa på olika sätt. Dels kan 

hantering ske på avdelningar som är specialiserade på och endast arbetar med osäkra 

krediter. Detta för att hanteringen kräver tid och personal med rätt kompetens och 

erfarenhet.  

 

Bankerna kan även lägga ut osäkra krediter i helt nya bolag så kallade workout- bolag. I 

dessa bolag placeras de krediter med sämst klassificering.  

 

Hanteringen av osäkra krediter skiljer sig åt beroende på vilken typ av tillgång 

engagemanget rör. Exempelvis kan fastighetstillgångar hanteras på ett annat sätt än 

industritillgångar. Detta grundar sig i, som tidigare nämnt, att varje engagemang 

behandlas individuellt.  
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6.3 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna uppsats har varit att granska och kartlägga kreditgivningsprocessen och 

hanteringen av osäkra krediter i två av Sveriges storbanker. Med utgångspunkt i vår 

litteraturgenomgång kommer vi här att presentera de slutsatser vi dragit från våra 

intervjuer. Vi kommer även att presentera en ny teori om hur hanteringen av osäkra 

krediter går till. Vi har inte funnit någon forskning inom just detta område varför ny 

teoretisk modellering är motiverad. 

  

6.3.1 Kreditgivning 

Den kritik McGoun riktar mot dagens sätt att se på och mäta risk är inte något våra 

respondenter kan relatera till. Med hänsyn till hur scoring- system och riskklassificering 

används i bankerna kan vi argumentera för att dessa är naturliga inslag i kreditgivningen. 

Några respondenter uttrycker snarare en oförståelse mot hur modellerna fungerar i 

praktiken, men samtidigt litar de på dess resultat. Modeller och metoder som används vid 

riskmätning anses nästan som naturliga hjälpmedel som våra respondenter tar för givet. 

McGouns kritik mot riskmätning blir här berättigad då respondenterna inte är medvetna 

om riskmätnings och modellernas begränsningar.  

  

Synen på de finansiella modellernas resultat kan vi även koppla vidare till Chuas och 

Porters resonemang om siffrors betydelse i dagens samhälle. De finansiella modellerna 

kan visa upp en förenklad bild av en komplex verklighet. Detta är något våra 

respondenter visar att de har ett stort behov av i form av olika typer av finansiella 

prognoser, nyckeltal med mera då de värderar och bedömer risk på olika typer av 

engagemang. Chuas uppmaning, att alltid vara medveten om att det faktiskt är en 

förenklad bild av verkligheten som presenteras kan vi delvis koppla till att bankens 

kreditgivning också grundar sig på personen bakom engagemanget. Det är alltså inte bara 

nyckeltal som är av betydelse vid kreditgivningen.  
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Wallanders resonemang kring de antagande som görs gällande stora avvikelser visar även 

en våra respondenter ha gjort. Vidden av den kris vi nu upplever var det inte någon som 

kunde förutse och de psykologiska filter Wallander diskuterar kan kopplas till detta. 

Fallet Carnegie är ett tydligt exempel där signaler funnits att något inte stod rätt till. Trots 

detta implementerades inte tillräckliga åtgärder i tid.  

  

6.3.2 Hantering av osäkra krediter 

Efter samtal med våra respondenter har en generell bild av hanteringen av osäkra krediter 

genererats. Vi har förstått att hanteringen av osäkra krediter i Handelsbanken och SEB är 

mycket snarlikt och det centrala i båda bankerna är att för varje enskilt engagemang 

utvecklas en egen lösning.  

Vi har tagit fram en egen grafisk modell som tydligare förklarar denna process. 

 

 
 

1.     Analys av engagemanget görs och en plan arbetas fram. Beroende på vilket syfte 

banken har med engagemanget ser planerna ut på olika sätt. 

2.     Nödvändiga åtgärder vidtas med syfte att lösa de problem engagemanget har. Dessa 

åtgärder varierar från fall till fall och specialanpassas därefter. 

3.    Verksamheten fungerar igen. Beroende på vilka åtgärder som vidtagits kan 
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verksamheten se ut på olika sätt. För banken innebär denna situation att krediten återigen 

anses vara säker. 
4.     Företaget försätts i konkurs. Om åtgärderna i steg två misslyckas analyseras ofta 

engagemanget igen och en ny plan framtas. Om inga åtgärder anses kunna lösa företagets 

problem försätts bolaget i konkurs direkt. Om konkurs inträffar, säkrar banken upp så 

mycket kapital som de kan och bokför den faktiska kreditförlusten. 

 

6.4 Reflektioner 

Uppsatsens utgångspunkt kan anses vara för bred då vi både undersöker 

kreditgivningsprocessen och hanteringen av osäkra krediter. Detta val motiveras genom 

att peka på en tydlig koppling mellan dessa två problemområden. Denna motivering 

stärks och förtydligas i kapitlet om Carnegie. I efterhand kan vi rikta kritik mot våra 

intervjufrågor som vi i efterhand anser varit för breda. Mycket arbete har gått åt till att 

granska, kategorisera och transkribera våra intervjuer. Dock anser vi att nödvändig 

information har erhållits och empirisk mättnad uppnåtts.   

  

6.5 Förslag till fortsatta studier 

I arbetet med denna uppsats upptäckte vi tidigt att detta område är brett och 

öppnar för olika problemområden. Förslag till fortsatt forskning är att djupare 

granska haneringen av osäkra krediter i statliga workout- bolag. Det kan ge 

intressant information om hur de svåraste fallen hanteras. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att göra en jämförande studie kring 

kreditgivningsprocessen före och efter finanskrisen i Baltikum. Vi anser att 

Baltikum är ett mycket intressant område och där kreditgivningsprocessen kan 

komma förändras till följd av denna kris. Således blir det intressant att se vilka 

förändringar som sker och hur detta påverkar kreditgivningen. 

 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 64

 
 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Litteratur 

Andersen, Ib. 1998. Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod. 

Lund Studentlitteratur  

 

Bryman, Alan och Bell, Emma. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber 

Ekonomi 

 

Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo. 1999. Utredningsmetodik för samhällsvetare och 

ekonomer. Lund Studentlitteratur, Tredje upplagan 

 

Jacosbsen, Dag Ingvar. 2002. Vad, hur och varför? Lund Studentlitteratur 

 

Porter, Theodore M. 1995. Trust in numbers. Princeton University 

 

Rosengren, Karl Erik och Arvidson, Peter.1992. Sociologisk metodik. Almqvist & 

Wiksell Förlag, Fjärde upplagan.  

 

Strauss, Anselm och Corbin, Juliet.1990. Basic of Qualitative Research: grounded theory 

procedures and techniques. SAGE Publications 

 

Publicerade källor 

Chua, W.F. “Teaching and learning only the language of numbers – monolingualism in a 

multilingual world”. Critical Perspectives on Accounting. nr. 7, 1996, s 129-156 

 

Handelsbankens Årsredovisning 2008 

 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 65

McGoun, E.G. “The CAPM: A Nobel Failure”. Critical Perspectives on Accounting. nr 3, 

1993, s 155-177  

 

McGoun, E.G. “The history of risk measurement”. Critical Perspectives on Accounting. 

nr 6, 1995, s 511-532  

 

SEB Årsredovisning 2008 

 

Wahlström, Gunnar. “Risk management versus operational action: Basel II in a Swedish 

context” Management Accounting Research. nr 20, 2009, s 53-68  

 

Wallander, Jan. “Budgeting- an unnecessary evil”. Scandinavian Journal of Management. 

nr 15, 1999 , s 405-421 

 

Wihlborg, Clas. “Bör den svenska modellen exporteras?”. Finans- & 

kapitalmarknadsdebatt, nr 1, 2009, s 4-12 

 

Muntliga källor 

Abrahamson, John, region Syds tidigare regionchef och nu chef för Enskilda Corporate 

Finance, SEB telefonintervju 2009-05-19 

 

Collin, Lena, Företagsansvarig Lund kontoret, SEB personligintervju 2009-05-18 

 

Ence, Ralf, Senior Advisor Venture Capital, SEB personligintervju 2009-05-06 

 

Thaning, Elisabeth, Kreditstöd Malmö, telefonintervju 2009-05-14 

 

Börjesson, Per, Obeståndsexpert jurist, Handelsbanken, telefonintervju 2009-05-25 

 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 66

Persson, Anders, Chef kreditavdelningen Regionbanken Södra Sverige, personligintervju 

2009-05-13 

 

Wenngren, Mikael, Kontorschef Skanstull, personligintervju 2009-05-06 

Fritsch, Jan, Enhetschef Finansinspektionen, personligintervju 2009-05-07 

 

Villard, Christer, Styrelseproffs tidigare VD Retriva telefonintervju 2009-05-18 

 

Rapporter 

Carnegie 2009a  

Edlund Lars, ”Granskningsrapport D. Carnegie & CO AB (publ.)”  

2009-04-08 

 

Carnegie 2008b 

Finansinspektionen ”Återkallelse av Carnegie Investment Bank AB:s tillstånd”  

2008-11-10 

 

FI 2005b 

Finansinspektionen ”Företagens interna kapitalutvärdering” 

2005-09-28 

 

Elektroniska källor 

Baselkommittén 2009a hämtad 2009-05-18 

http://www.bis.org/bcbs/history.pdf  

 

Baselkommittén 2004b hämtad 2009-05-18 

http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm  

 

Carnegie 2009 b hämtad 2009-05-20 

http://www.carnegie.se/sv/om/Historia2/  



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 67

 

Dagens Industri a hämtad 2009-05-12  

www.di.se  

 

DN a hämtad 2009-05-12 

http://www.dn.se/polopoly_fs/1.558288!Finanskrisen.pdf  

 

FI a hämtad 2009-05-12 

http://www.fi.se/Templates/ListPage____2914.aspx?Year=2008  

 

FI c hämtad 2009-05-12 

http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx  

 

Finanstidningen 2008a hämtad 2009-05-24 

http://www.finanstidningen.biz/index.php/finansartiklar/nationalekonomi/71-den-

svenska-finanskrisen  

  

Fenomenologi 2002a hämtad 2009-05-14 

http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000009.htm  

 

Handelsbanken a hämtad 2009-05-13 

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=o

mbanken&amp;navid=Investor_Relations&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q700B

BE2F5D0AE8B2C12571F10024A224  

 

NE a hämtad 2009-05-20 

http://www.ne.se/risk  

 

SEB a hämtad 2009-05-13 

http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se    



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 68

 

Riksbanken a hämtad 2009-05-12 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=21039  

 

Riksbanken 2006b hämtad 2009-05-12 

http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=22414 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 69

 
 
 
 
 



Kreditgivning och osäkra krediter i SEB och Handelsbanken  

 

 70

BILAGA 1 
 
Intervjumall – SEB, Handelsbanken, Oberoende respondent 
  
Namn?  
Utbildning?  
Karriär?  
Antal år i företaget?  
Nuvarande position/arbetsuppgifter?  
  
- Hur ser kreditgivningsprocessen ut?   
- I denna process vilket, steg lägger ni mest vikt vid? Är det uppfyllande av  
 nyckeltal eller personen bakom projektet etc? 
- Hur ser er interna kontroll ut?  
- Hur stora krediter får den enskilde kontorschefen bevilja?  
  
- Hur ofta granskar ni era lån till företag?  
- Beskriv processen från det att lånet klassas som nödlidande till dess att banken   
eventuellt får en kreditförlust? Hur arbetar ni med en kund som fått problem med  
 sin återbetalningsförmåga?  
- Vilka problem är vanligast bland era företagskunder?  
- Har dessa rutiner förändrats på grund av rådande finanskris finns det någon  
  speciell avdelning inom koncernen som hanterar detta?  
- Hur fria är ni att själva utveckla nya sätt att hantera dessa kreditförluster?  
- Idag har ni uppvisat en betydande mängd kreditförluster/osäkra fordringar. Skiljer  
  sig hanteringen av de osäkra krediterna när mängden är större än normalt? Har ni  
  exempelvis standardförfarande då problem uppstår vid vissa typer av krediter.   
  
- Övriga frågor och tillägg från respondenten 
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BILAGA 2 

Intervjumall – Finansinspektionen  

Namn?  
Utbildning?  
Karriär?  
Antal år på FI?  
Nuvarande position/arbetsuppgifter?  
 
- Hur ser dessa modeller och bedömningsgrunder ut för att beräkna kapitalbehov? 
- Vad anser FI om dessa modeller / bedömningar utfall, var har de sina brister och            
styrkor? 
- FI måste ge tillstånd för en bank att bedriva kreditgivning. De finns vissa förbestämda 
råd och bestämmelser ifrån FI, som t ex FFFS 2004:6. Har bankerna följt dessa råd och 
hur stor inverkan har dessa råd på bankernas faktiska kredithantering? 
- FI ger bankerna tillstånd att använda sina egna modeller och bedömningsmetoder vid 
riskmätning. De senaste månadernas finansiella problem med just krediter gör att man 
kan ifrågasätta dessa modeller och beslut rörande kreditgivning. Har FI syn på dessa 
modeller och bedömningsgrunder förändrats?  
- Hur ser FI på kritiken mot denna typ av riskmätning? 
- Vad anser FI är anledningen till att bankerna upplever en ökad mängd osäkra krediter? 
- Har FI några råd eller bestämmelser för hur osäkra krediter och kreditförluster ska 
hanteras för att minimera förlusterna? 
 
Övriga frågor och tillägg från respondenten 
 
 

 

 

 


