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FÖRORD 

Valet att skriva om Baselregelverket och dess effekter på prissättning och risktagande 

hade sin bakgrund i den aktiva offentliga debatt som förts kring de nya Basel III 

reglerna under hösten 2010. Då min bakgrund är ifrån bank fanns ett stort intresse från 

min sida att ta reda på om de effekter jag själv funderat kring även överensstämde med 

det som diskuterats i bankbranschen generellt. Så här i efterhand kan jag se tillbaka på 

uppsatsprocessen och konstatera att det varit en lärorik och spännande period, kantad av 

nya utmaningar. Valet att skriva om Basel och dess effekter har fortsatt att väcka ett 

stort intresse och fascination för detta komplexa regelverk och jag hoppas att du som 

läsare kommer att känna samma entusiasm och intresse inför dessa frågor som jag gör 

när du har läst klart uppsatsen.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har tagit sig tiden att medverka 

i studien och bidragit med sina kunskaper och erfarenheter. Jag vill även passa på att 

tacka min handledare Anders Isaksson som under uppsatsarbetets gång har varit ett bra 

stöd när problem har uppstått och fungerat som bollplank för idéer. 

 

Slutligen hoppas jag att denna uppsats kan vara till nytta och av intresse för många 

parter så väl inom universitetsvärlden som näringslivet. 

 

Trevlig läsning. 

 

Karin Forsberg 

Umeå, december 2010 

  



SAMMANFATTNING 

De finansiella marknaderna har en otroligt viktig funktion i samhället och det är därför 

naturligt att de även är förknippade med regleringar. Baselkommittén finns till med 

syftet att förbättra förståelsen och övervakningen av banksystemet i världen för att 

skapa ett stabilare finansiellt system. Baselkommittén utger rekommendationer kring 

bland annat kapitaltäckning som sedan genom EU direktiv implementeras till 

lagstiftning. Basel I som var de första rekommendationerna innebar att bankerna skulle 

hålla en kapitaltäckningsgrad om 8 %, beräknad som kvoten av det egna kapitalet 

genom de riskvägda tillgångarna. För varje tillgångsklass gavs en bestämd riskvikt. 

Basel II som implementerades 2007 innebar samma kapitaltäckningsgrad (8%) men en 

förändring i riskvikternasamt möjligheten att beräkna kapitalkravet utifrån egna 

riskbedömningar. Efter den senaste tidens finanskris har nu beslutats om att nya, skärpta 

regler som kräver mer och bättre kapital, skall implementeras, Basel III. 

 

Marknaden har, i och med Baselregelverket fått se en tilltagande professionalisering av 

kreditgivningsprocessen och bankerna har genom Basel II fått ökat incitament att 

anpassa sin prissättning efter risk (Persson 2004). Tidigare studier har visat på att Basel 

II kan leda till förändringar i bankernas risktagande och i den offentliga debatten kring 

Basel III diskuteras nu vilka effekter det nya regelverket kan komma att få på bland 

annat bankernas risktagande och prissättning. Uppsatsen forskningsfrågor lyder vidare: 

 

Hur har Basel II regelverket påverkat de Svenska bankernas risktagande och arbete 

med prissättning av företagskrediter? 

Hur förväntar sig de Svenska bankerna att de nya Basel III reglerna kommer att 

påverka det framtida risktagandet och arbetet med prissättning av företagskrediter?  

 

Syftet med uppsatsen var vidare att skapa en djupare förståelse för hur bankmarknaden 

arbetar med prissättningsfrågor i kreditgivningen, hur detta arbete har påverkats av 

Basel II regelverket och även kan komma att påverkas av Basel III. Att belysa 

eventuella problem och svårigheter som bankerna upplever gällande prissättningsarbetet 

samt försöka identifiera eventuella skillnader mellan dem. Uppsatsen syftar även till att 

lyfta fram bankerna syn på risk och belysa eventuella förändringar i riskbeteende, 

genomförda eller förväntade. 

 

Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ metod och bygger på intervjumaterial från sex 

semistrukturerade telefonintervjuer med experter och chefer inom området från fem 

olika svenska banker. Det empiriska materialet har sedan analyserats med utgångspunkt 

från den tidigare forskningen. 

 

De slutsatser som framgår av studien vad gäller den första forskningsfrågan är att 

bankernas risktagande inte har förändrats nämnvärt men att arbetet med prissättningen 

har förändrats genom mer avancerade system, ett ökat risktänk, större fokus på 

riskjusterad lönsamhet, förändrade mandat för prissättning samt tyngre vikt på 

uppföljning av personalen. Hur stora dessa förändringar är skiljer sig dock åt mellan 

bankerna. Vad gäller den andra forskningsfrågan kan konstateras att samtliga banker 

förväntar sig en förändrad prissättning genom påverkan av bland annat höjt 

kapitaltäckningskrav och likviditetskrav. När det gäller det framtida risktagandet går 

åsikterna isär då vissa banker förväntar sig lägre risktagande i framtiden medan andra 

tror att det kommer att vara oförändrat, konstateras kan dock att ingen bank förväntar 

sig ett ökat risktagande i framtiden.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

DEFINITIONER ............................................................................................................................................ 1 

1. INLEDNING ............................................................................................................................................... 2 

1.1 BAKGRUND ............................................................................................................................................. 2 
1.2 PROBLEMFORMULERING ......................................................................................................................... 3 
1.3 FORSKNINGSFRÅGOR .............................................................................................................................. 4 
1.4 SYFTE ..................................................................................................................................................... 5 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................... 5 
1.6 DISPOSITION ........................................................................................................................................... 5 

2. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................................... 6 

2.1 BASEL- EN HISTORISK TILLBAKABLICK ................................................................................................... 6 
2.1.1 Varför behöver banker kapitalkrav regleras? ................................................................................ 6 
2.1.2 Basel I i korthet............................................................................................................................... 7 
2.1.3 Från Basel I till Basel II ................................................................................................................. 8 

2.2 BASEL II ................................................................................................................................................. 8 
2.2.1 Basel II kortfattat ............................................................................................................................ 8 
2.2.2 Första Pelaren ................................................................................................................................ 9 
2.2.3 Offentlig debatt kring Basel II ...................................................................................................... 10 

2.3 PRISSÄTTNING AV KREDITER PÅ BANKMARKNADEN ............................................................................. 11 
2.3.1 Kreditgivningsprocessen............................................................................................................... 11 
2.3.2 Faktorer som påverkar prissättningen ......................................................................................... 12 

2.4 BASEL II- TIDIGARE STUDIER ................................................................................................................ 13 
2.4.1 Mer rättvis prissättning? .............................................................................................................. 13 
2.4.2  Effekter på Kreditprissättning & Risktagande ............................................................................. 13 
2.4.2 Sammanfattning och diskussion kring tidigare studier ................................................................. 16 

2.5 IMPLEMENTERING AV BASEL II ............................................................................................................. 17 
2.6 BASEL III .............................................................................................................................................. 18 

2.6.1 Basel III kortfattat ........................................................................................................................ 18 
2.6. 2 Basel III - Offentlig debatt ........................................................................................................... 20 

3. METOD ..................................................................................................................................................... 22 

3.1 INLEDNING ............................................................................................................................................ 22 
3.2 KUNSKAPSSYN ...................................................................................................................................... 22 
3.3 ANGREPPSSÄTT OCH METODVAL ........................................................................................................... 23 

3.3.1 Vetenskapligt angreppssätt ........................................................................................................... 23 
3.3.2 Undersökningsmetod .................................................................................................................... 24 
3.3.3 Intervjuer som metod .................................................................................................................... 25 

3.4 LITTERATURSÖKNING OCH KÄLLKRITIK ................................................................................................ 26 
3.5 URVAL .................................................................................................................................................. 27 

3.5.1 Urval av respondenter .................................................................................................................. 27 
3.5.2 Deltagare och anonymitet............................................................................................................. 27 
3.5.3 Bortfall och betydelse för studien ................................................................................................. 28 

3.6 DATAINSAMLING .................................................................................................................................. 29 
3.6.1 Sekundära källor som empiriskt material ..................................................................................... 29 
3.6.2 Intervjuguide ................................................................................................................................. 29 
3.6.3 Genomförande .............................................................................................................................. 31 
3.6.4 Bearbetning och analys ................................................................................................................ 32 
3.6.5 Access ........................................................................................................................................... 32 

3.7 SANNINGSKRITERIER ............................................................................................................................ 33 
3.7.1 Överförbarhet ............................................................................................................................... 33 
3.7.2 Tillförlitlighet och pålitlighet ....................................................................................................... 33 
3.7.3 Styrka och bekräfta ....................................................................................................................... 34 

4. INTERVJUER & ANALYS .................................................................................................................... 35 

4.1 INLEDNING ............................................................................................................................................ 35 
4.2 BASEL II- GENERELLT .......................................................................................................................... 35 
4.3 BASEL II- ARBETET MED PRISSÄTTNING ............................................................................................... 36 



4.3.1 En mer diversifierad prissättning ................................................................................................. 36 
4.3.2 Riskjusterad lönsamhet ................................................................................................................. 37 
4.3.3 Systemförändringar och faktorer som påverkar prissättningen ................................................... 37 
4.3.4 Prissättningen i den totala portföljen ........................................................................................... 38 

4.4 BASEL II- UPPFÖLJNING AV PERSONALEN ............................................................................................. 39 
4. 5 BASEL II- IMPLEMENTERING OCH FÖRÄNDRINGSARBETE ..................................................................... 40 

4.5.1 Personalens uppfattning och implementeringsprocessen ............................................................. 40 
4.5.2 Utbildning och kunskap om regelverket ....................................................................................... 41 

4.6 BASEL II – RISKANALYS OCH RISKTAGANDE ........................................................................................ 42 
4.6.1 Riskanalys och tekniska system..................................................................................................... 42 
4.6.2 Risknivå och syn på risktagande ................................................................................................... 43 
4.6.3 kreditmöjligheter för högrisksegmentet ........................................................................................ 44 

4.7  BASEL III GENERELLT .......................................................................................................................... 45 
4.8 BASEL III- PÅVERKAN PÅ PRISSÄTTNINGEN .......................................................................................... 45 
4.9 BASEL III- RISKTAGANDE ..................................................................................................................... 46 
4.10 KRITIK MOT BASEL III- LEVERAGE RATIO .......................................................................................... 47 
4.11 SKILLNADER MELLAN DE STORA BANKERNA OCH DEN MINDRE .......................................................... 48 

5. SLUTSATSER OCH DISSKUSION ...................................................................................................... 50 

5.1 FORSKNINGSFRÅGORNA OCH SLUTSATSER ............................................................................................ 50 
5.2 REFLEKTIONER OCH DISKUSSION KRING STUDIENS SLUTSATS ............................................................... 52 
5.3 STUDIENS PRAKTISKA OCH TEORETISKA BIDRAG .................................................................................. 53 
5.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ....................................................................................................... 54 

REFERENSER ............................................................................................................................................. 55 

BILAGA 1: INTERVJUMANUAL............................................................................................................. 59 

BILAGA 2: INTERVJUTIDER .................................................................................................................. 59 

 

 



1 

 

DEFINITIONER 

 

 

Kapitaltäckningsgrad Förenklat, det egna kapitalet utryckt som andel 

(procent) av de totala riskvägda tillgångarna. 

 

Kapitaltäckningskrav Den minsta kapitalbas, i relation till de 

riskvägda tillgångarna, som banker enligt 

Baselregelverket måste hålla. I Basel I & II 

motsvarar minimikravet 8 procent av de 

riskvägda tillgångarna. 

 

Intern riskklassificering (IRK) Intern riskklassificering innebär att bankerna 

använder sina egna system för att beräkna 

kapitaltäckningskravet enligt sina egna 

riskbedömningar. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till Baselregeleverket och hur banker idag 

regleras med kapitaltäckningskrav. En diskussion utifrån tidigare studier förs kring 

vilka möjliga effekter Basel har gett och kan komma att ge på bankmarknaden. Detta 

resonemang mynnar vidare ut i studiens syfte vilket kortfattat är att skapa en djupare 

förståelse för Baselregelverkets effekter på risktagande och arbetet med prissättningen 

av krediter . 

 

 

 
 

1.1 Bakgrund 

De finansiella marknaderna har en otroligt viktig funktion och utan dem skulle vårt 

moderna samhälle inte fungera, det är därför av naturliga skäl viktigt att det finansiella 

systemet är stabilt och välfungerande. Under de senaste åren har vi dock blivit tydligt 

uppmärksammade på vilka kraftiga svängningar som världens finansmarknader är 

förknippade med. I Sverige gick vi 2008, under loppet av bara några veckor, från en 

blomstrande högkonjunktur med en snabbt växande utlåningstakt till en av de värsta 

finanskriserna någonsin och en bankmarknad som närapå frös till is. Finanskrisen gav 

oss en tydlig påminnelse om att reglering och tillsyn är viktigare än någonsin. Att bank 

och finanssektorn är en marknad I behov av reglering är dock igen nyhet. Det har länge 

varit känt att finansmarknaden är förknippad med ett särskilt risktagande och att 

störningar och att konkurser i banksektorn kan få förödande konsekvenser för stora 

delar av ekonomin. 

 

Under 70-talet, när finansmarknaden skakades av turbulens, delvis beroende på ökad 

globalisering och avreglering, gick de tio största ekonomierna i världen samman genom 

representanter från sina respektive centralbanker och bildade The Basel Committee on 

Bankning Supervision (hädan efter benämnd Baselkommittén) (Levinson 2010, s.76-78; 

Wahlström 2009, s.54, Basel Committee, 2009:08, s.1). Baselkommittén skapades 

officiellt 1974 och hade sitt första möte 1975, syftet var att förbättra förståelsen och 

övervakningen av banksystemet i världen för att skapa ett stabilare finansiellt system. 

Baselkommittén formulerade inte ett regelverk utan riktlinjer som sedan kunde 

implementeras i varje nation, de första formella rekommendationerna, kända som Basel 

I, utgavs 1988. Basel I rekommendationerna byggde i stora drag på att bankerna skulle 

kontrollera hur mycket eget kapital de hade till hands i förhållande till de kreditrisker de 

var utsatta för mätt som en kapitaltäckningsgrad
1
, det vill säga bankens eget kapital som 

en kvot av bankens totala riskvägda tillgångar. Denna Kapitaltäckningsgrad skulle 

motsvara minst 8 procent. Efter 1988 spred sig implementeringen av 

Baselrekommendationerna till flertalet länder världen över med aktiva internationella 

banker.  (Wahlström, 2009, s.54-55, Basel Committee, 2009:8 s.1-3). Trots att 

Baselrekommendationerna inte är ett regelverk implementeras de genom EU direktiv till 

ny lagstiftning i respektive EU land, hädan efter kommer därför termen Baselreglerna 

att användas synonymt med Baselrekommendationerna. 

                                                      
1
 Kapitaltäckningsgraden anger hur stort det egna kapitalet är i förhållande till tillgångarna när dessa 

värderas utifrån risken för kreditförluster. Bland bankens tillgångar finns de lån (krediter) som banken 

lämnat. 

Kapitaltäckningsgrad (enligt Basel II minst 8 %) = Eget kapital/ Riskvägda tillgångar 

Bakgrund Problem-
formulering

Forskinings-
frågor

Syfte Avgränsningar Disposition
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Under slutet av 80-talet och början av 90-talet drabbades Sverige med många andra 

länder av kris i det finansiella systemet och behovet av ett förnyat regelverk trädde fram 

som en reaktion på den finansiella instabiliteten. I juni 2004 introducerade 

Baselkommittén de nya rekommendationerna, Basel II.  Den stora skillnaden i 

regelverket från Basel I var möjligheten till riskdiversifiering som ges i Basel II, 

bankerna gavs nu verktyg till att skilja sina affärer åt i olika riskklasser. (Wahlström 

2009 s. 54-55, Lind 2005 s.1-3) Basel II låter bankerna välja mellan att använda en 

förbestämd standardiserad metod för att beräkna kapitalkravet eller en intern metod/ 

IRK metod framtagen av banken själv (IRK, Intern Riskklassificering
2
) (Repullo & 

Suarez 2003). Förutsättningen för att få använda en IRK metod är att den är godkänd av 

finansinspektionen. 

 

Prissättningen av banktjänster är fri och respektive bank bestämmer naturligtvis internt 

hur prissättningen skall gå till. I och med Basel II har bankerna dock fått mer 

avancerade verktyg till att kontrollera sin kapitaltäckningsgrad, och med lägre 

kapitaltäckningsgrad så frigörs mer kapital som kan användas för andra ändamål. Basel 

II ger därmed incitament till att anpassa prissättningen efter risk (Persson 2004). 

 

Liksom tidigare kriser så har även den senaste finanskrisen påmint om att förnyelse i 

regelverket är nödvändigt. Finanskrisen gav insikt om flertalet brister i det existerade 

Baselregelverket och sedan september 2009 har därför Baselkommittén initierat ett 

omfattande förändringsarbete (Sveriges Riksbank, 2010:10, s.44). Baselkommittén har 

under hösten 2010 fastställt detaljerna för de nya Basel III rekommendationerna och det 

står klart att de nya reglerna kommer att innebära att bankerna måste hålla mer och 

väsentligt bättre kapital än tidigare (Finansinspektionen, 2010:10, s.18). Ökat 

kapitalkrav medför ökade kostnader för bankerna, men minskad risk genom stabila 

banker kommer att medföra ett lägre avkastningskrav från investerare. Baselkommittén 

menar på så vis att kostnaden Basel III medför sammantaget är avsevärt mindre än de 

vinster som erhålls genom ett stabilare finansiellt system (Basel Committee 2010:08a, 

s.1). Det förekommer dock en debatt om vilka potentiella konsekvenser de nya Basel III 

reglerna kommer att föra med sig. En fråga som har diskuterats är huruvida de nya 

reglerna kan leda till att det blir svårare för mindre bolag och bolag med högre riskklass 

att få krediter, då bankerna spås i högre grad ”välja bort” kunder med högre risk mot 

kunder med lägre risk (Went 2010 och Allen, Chan, Milne & Thomas 2010). Allen et al 

frågar sig vidare även om de positiva effekterna av minskade riskpremier i 

banksystemet verkligen ger en tillräcklig kompensation för den ökade kostnaden av eget 

kapital, lägre leverage-ratio
3
, samt lägre lönsamhet (Allen et al. 2010). 

 

1.2 Problemformulering 

Marknaden har, i och med Baselregelverket fått se en tilltagande professionalisering av 

kreditgivningsprocessen. Flertalet studier (Repullo & Suarez 2003, Ruthenberg & 

Landskroner 2008, Falcone, Silipo & Trivieri 2009 mfl. ) visar på att stora banker efter 

implementeringen av Basel II förväntas rikta sin kreditgivning allt mer mot bolag med 

lägre riskklassificering, det vill säga minska risken i sin kreditportfölj, och att 

                                                      
2
 Den interna riskklassificering metoden (IRK) tillåter bankerna att använda sina egna system. 

Bankerna beräknar då kapitalkravet baserat på sina egna riskbedömningar. Metoden är mer riskkänslig 

och er en mer exakt bedömning av risken än schablonmetoden gör. 
3
 Bruttosoliditetsnivå eller icke- riskvägd skuldsättningskvot (kapitalets nivå i förhållande till de 

totala tillgångarna). 
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prissättningen av krediter blir känsligare för risken i kundens engagemang. Vidare visar 

studier att Bolag med låg riskklass kan erhålla lägre prissättning genom att vända sig till 

banker som har implementerat IRK metoden medan bolag med högre riskklasser bör 

vända sig till banker som har implementerat standard metoden för att ha möjlighet till 

lägre prissättning (Repullo & Suarez 2003, Ruthenberg & Landskroner 2008 , Falcone, 

Silipo & Trivieri 2009 ). 

 

Studierna tyder alltså på att prissättningen blivit mer riskkänslig, kan detta vidare tolkas 

som att det som en följd av Basel II reglernas implementering, idag är viktigare för 

bankerna att ställa ”rätt pris” till rätt kund än det tidigare har varit? Och vad innebär då 

detta i praktiken? Hur har det påverkat bankernas arbete med risktagande, kreditgivning 

och att ställa priser? Bankernas risktagande och prissättningen av krediter är en högst 

aktuell fråga i och med tidigare och pågående regeländringar. Det är av intresse för 

bankbranschen som helhet att få kännedom om hur olika aktörer hanterar risk och 

prissättningsfrågor med avseende till det nya regelverket. Då Basel i allra högsta grad 

fortfarande är ett pågående arbete finns det en nytta i kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

sinsemellan bankerna. Det är även viktigt för företagen som verkar i samhället att förstå 

hur prissättningen fungerar och vilka faktorer som påverkar den. Detta ger företagen ett 

verktyg att påverka sin situation samt en förståelse för vad som ligger bakom det pris de 

betalar för sina krediter.  

 

Efter de senaste årens finanskris kommer nu som tidigare nämnts även förändringar i 

Baselregelverket. Påverkningarna av de nya Basel III reglerna förväntas enligt 

Riksbanken att bli små, då de Svenska bankerna redan idag är välkapitaliserade 

(Sveriges Riksbank, 2010:10, s.49). Trots detta så pågår det en aktiv debatt om vilka 

konsekvenser Basel III kommer att bära med sig. Det är vidare viktigt att lyfta upp och 

kartlägga bankernas förväntningar inför de nya reglerna. Denna information kan ge ett 

bidrag till framtida studier då den möjliggör till jämförelse med faktiskt utfall av 

reglernas påverkan i framtiden. 

 

Tidigare forskning inom ämnet har genomförts i samband med/och innan Basel II:s 

implementering, få studier finns dock gjorda under senare år då förändringar bör (om de 

finns) ha hunnit tagit form. Vidare finns få studier som behandlar hur Baselregelverket 

de facto har påverkat risktagande och prissättningen av krediter i praktiken och de som 

finns har inte gått in på djupet i frågan och inte heller blickat framåt mot Basel III. Det 

är därför både intressant och aktuellt att studera Baselregelverkets påverkan på 

prissättningsarbetet och risktagandet i banksektorn. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Resonemanget ovan leder fram till följande forskningsfrågor: 

 

Hur har Basel II regelverket påverkat de Svenska bankernas risktagande och arbete 

med prissättning av företagskrediter? 

 

Hur förväntar sig de Svenska bankerna att de nya Basel III reglerna kommer att 

påverka det framtida risktagandet och arbetet med prissättning av företagskrediter?  
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INLEDNING

• I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till Baselregeleverket och hur banker idag regleras
med kapitaltäckningskrav. En diskussion utifrån tidigare studier förs kring vilka möjliga effekter
Basel har gett och kan komma att ge på bankmarknaden. Detta resonemang mynnar vidare ut i
studiens syfte vilket kortfattat är att skapa en djupare förståelse för Baselregelverkets effekter på
risktagande och arbetet med prissättningen av krediter

TEORETISK 
REFERENS-

RAM

• I den teoretiska referensramen ges bakgrunden till Baselregelverket och dess
utveckling genom förändrade krav. Kreditgivning och faktorer som påverkar och
prissättningen diskuteras. Det redogörs även för den internationella
forskningsfronten inom området som sammantaget antyder att Basel II har gett
effekter på både prissättning och risktagande.

METOD

• I metodavsnittet redogörs för grunderna till denna studie, valet att använda en kvalitativ metod och
telefonintervjuer som undersökningsmetod. Vidare beskrivs urvalet av att intervjua experter och
chefer inom de svenska bankerna, utformningen av en intervjuguide för semistrukturerade
intervjuer samt tillvägagångssättet och efterbehandlingen av de sex genomförda intervjuerna.

INETERVJUE

R & ANALYS

• I intervjuer och analys kapitlet behandlas det som framkommit ur de genomförda intervjuerna, 
bland annat att respondenterna delvis beskriver förändringar beroende på Basel och att de olika 
bankerna har hunnit olika långt i arbetet med prissättningen. Det empiriska materialet analyseras 
vidare utifrån den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen inom området.

SLUTSATSER & 
DISSKUSION

• I det avslutande kapitlet förs en diskussion och sammanfattning kring de slutsatser som uppsatsen
genererat, bland annat att studien inte kan ge stöd för de tendenser på bankmarknaden som
tidigare forskning visar på. Kapitlet innehåller även en beskrivning av studiens praktiska teoretiska
bidrag till näringsliv och utbildningsinstitutioner samt förslag till vidare studier.

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för hur bankmarknaden arbetar 

med prissättningsfrågor i kreditgivningen, hur detta arbete har påverkats av Basel II 

regelverket och även kan komma att påverkas av Basel III. Att belysa eventuella 

problem och svårigheter som bankerna upplever gällande prissättningsarbetet samt 

försöka identifiera eventuella skillnader mellan dem. Uppsatsen syftar även till att lyfta 

fram bankerna syn på risk och belysa eventuella förändringar i riskbeteende, 

genomförda eller förväntade. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien fokuserar på Svenska banker, dels av praktiska skäl men även för att lättare 

kunna göra en relevant jämförelse, då vissa relativt små banker i Sverige de facto ingår i 

stora internationella koncerner och har därmed tillgång till deras system. Basel har 

påverkat flera delar av bankernas verksamhet men för att kunna gå in på djupet har valet 

gjorts, att fokusera på dess påverkan på arbetet med prissättning och risktagande. Vidare 

behandlas endast prissättning av företagskrediter då denna process är mer komplicerad 

och nyanserad än privatprissättningen som fortfarande idag är relativt homogen. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd genom fem kapitel, nedan följer en kortfattad beskrivning av 

upplägg och innehåll för varje kapitel. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen ges bakgrunden till Baselregelverket och dess utveckling 

genom förändrade krav. Kreditgivning och faktorer som påverkar och prissättningen 

diskuteras. Det redogörs även för den internationella forskningsfronten inom området 

som sammantaget antyder att Basel II har gett effekter på både prissättning och 

risktagande. 

 

 

 

 

2.1 Basel- en historisk tillbakablick 

2.1.1 Varför behöver banker kapitalkrav regleras? 

Innan jag går in på Baselregelverket och dess innebörd är det viktigt att läsaren har en 

förståelse för några av de viktigaste argumenten för regelverket och varför banker skall 

regleras genom kapitalkrav. Banker fyller flera viktiga funktioner i samhället, genom 

sin roll som intermediär mellan sparande och utlånande, genom hantering och 

omvandling av risker samt tillhandahållande av betaltjänster med mera. Det är därför 

viktigt med ett robust och stabilt finansiellt system.( Lind, 2005 s.8-9 & Lastra, 2004 

s.226) Bankverksamhet är vidare förknippat med ett särskilt risktagande och en särskild 

sårbarhet, bankfallissemang kan därför få förödande konsekvenser, inte bara för 

individer utan för hela den finansiella stabiliteten. (Lind, 2005 s.8 & Cociuba, 2009 s.2) 

Bankkonkurser drabbar inte bara aktieägare och professionella investerare utan även 

allmänheten som står för bankens inlåning. Då bankerna idag även är beroende av 

varandra och nära kopplade finansiellt genom sin in och utlåning på 

interbankmarknaden så kan spridningseffekter mellan banker vara ett hot för hela den 

finansiella stabiliteten.  Banker är även känsliga för förtroendekriser, om förtroendet 

rubbas kan det leda till att stora mängder uttag görs på kort tid vilket kan orsaka 

likviditets problem för bankerna. Det är alltså av naturliga skäl som banker behöver 

regleras och faktum är att banksektorn idag är en av de mest reglerade sektorerna i vår 

ekonomi. (Ingves, 2008 s.1-3) 

 

Att banker bör regleras genom kapitalkrav har enligt Lind (2005, s.9-10) flera 

bakomliggande faktorer. Att det finns tillräckligt med eget kapital anses vidare vara 

extra viktigt för banker, då de som tidigare har nämnts, har en speciell sårbarhet. 

Bankernas balansräkningar karaktäriseras av att de har en låg andel likvida medel i 

förhållande till tillgångar, en låg andel kapital i förhållande till tillgångar (hög leverage-

ratio) och en missmatchning i löptider (mycket beroende av kort upplåning kopplat till 

långfristig utlåning). Dessa faktorer, som karaktäriserar bankernas struktur, är också 

källan till sårbarheten i banksystemet. Kapitaltäckningskravet på bankerna har fungerat 

som ett gensvar för att möta problematiken i bankernas struktur.(Lastra, 2004 s.226) 

Lind (2005, s.9-10) menar vidare att kapital reglerar med positiv effekt, då 

buffertkapital minskar risken för att kraftiga svängningar i bankens intäkter (som t.ex. 

kan bero på makroekonomiska effekter) leder till konkurs. Skulle en konkurs dock 

inträffa minskar vidare kostnaden för övriga parter om det finns kapital i bolaget. Om 

mer kapital står på spel blir även bankernas ägare mer försiktiga.  

  

Historisk 
tillbakablick Basel II Prissättning

Basel II-
Effekter på 
prissättning 

&Risktagande

Implementering 
av Basel II

Basel III
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Kapitalkrav skall inte motverka att bankerna påtar sig risker men förhoppningsvis leda 

till en mer genomtänkt riskstrategi. Det kan konstateras att det är vedertaget viktigt att 

reglera banksektorn och att kapitalkrav kommit till att bli det gemensamma 

regleringssättet. Baselregelverket och dess historia kommer, i de nästkommande 

avsnitten, därför att beskrivas närmare. 

 

2.1.2 Basel I i korthet 

Efter en tid av finansiell instabilitet på världens finansmarknader gick 1974, de tio 

största ekonomierna i världen (så kallade G10) samman genom representanter från sina 

respektive centralbanker och bildade The Basel Committee on Bankning Supervision 

(hädan efter benämnd Baselkommittén) (Levinson, 2010 s.76-78; Wahlström, 2009 

s.54, Basel Committee, 2009:08, s.1). Syftet var att förbättra förståelsen och 

övervakningen av banksystemet i världen för att skapa ett stabilare finansiellt system. 

Baselkommittén satte upp två grundläggande målsättningar för sin verksamhet; 

 

a) Att verka för ett välmående och mer stabilt internationellt banksystem. 

 

b) Att skapa en kontinuitet i regleringen för att minska källan till otillbörlig 

konkurrens mellan internationella banker. (Basel Committee, 1988:07, s.1) 

 

De första formella rekommendationerna, kända som Basel I, utgavs 1988. Efter 1988 

spred sig implementeringen av Baselrekommendationerna till flertalet länder världen 

över med aktiva internationella banker. Idag består Baselkommittén av representanter 

från 27 länder 4 , representanterna är utsedda av respektive lands Centralbank. 

Rekommendationerna som Baselkommittén utfärdar används och implementeras dock 

av långt fler länder världen över, idag är siffran uppe i över 100 länder och i princip alla 

länder som har banker som agerar internationellt lyder under Basel. (Basel Committee 

2009:08, s.1-2, VanHoose, 2007 s. 3680 & Carling, Jacobsson, Lindé & Roszbach, 

2002, s.4) I Sverige implementerad Basel genom EU direktiv till svensk lagstiftning. 
 

Basel I, som implementerades fullt ut 1992, fokuserar på kreditrisker (risken för 

fallissemang hos motparten) och utarbetades för att skapa ett minimikrav för det kapital 

som banker håller.  Denna typ av kapitalkrav fanns redan implementerad ibland annat 

USA och tanken var nu att skapa gemensamma riktlinjer (VanHoose, 2007 s.3681). 

Kapitalkravet sattes till 8 procent och anges som en kvot av bankens riskvägda 

tillgångar. Kapitalkravet beräknades alltså som 8 procent av summan av de riskvägda 

tillgångarna (tillgång x riskvikt). För att inte göra regelverket för komplext så beslutades 

om fem riskvikter från 0 till 100 procent. Förenklat så gällde riskvikterna som följer; 0 

% (likvida medel och fodringar på staten), 10-50 % (fodringar på t.ex. kommuner och 

landsting, dessa gränser sattes av respektive land), 20% (Fodringar på andra stora 

banker), 50% (Bolån) 100% ( övriga lån och fodringar så som kommersiella lån och 

fodringar på privatsektorn). I Basel I regelverket definieras också två olika 

kapitalklasser; 

 

                                                      
4
 Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, 

France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, 

Mexico, the Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, 

Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States 
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Tier 1 Primärkapital- Eget kapital (efter avdrag för Goodwill), balanserade vinstmedel 

och till 

viss del även hybridkapital. Av detta kan det egna kapitalet 

tillsammans med balanserade vinstmedel benämnas 

kärnprimärkapital. 

 

Tier 2 Suplimentärkapital- Kapital av sämre kvalitet och med längre realiseringslöptid,    

Förlagslån. 

 

Av kapitalkravet om 8 procent skulle minst 4 procent bestå av primärkapital och av 

detta minst 2 procent bestå av kärnprimärkapital. (Lastra, 2004, s.228-9 & Basel 

Committee 1988:07, s. 2-10 samt appendix 1-2) 

 

2.1.3 Från Basel I till Basel II 

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet drabbades Sverige med många andra 

länder av kris i det finansiella systemet. Finanskrisen medförde allvarliga 

makroekonomiska och finansiella problem och flera banker rapporterade stora förluster 

(Ingves, 2008 s.4). Samtidigt kritiserades nu Basel I reglerna för att vara för trubbiga 

och schablonmässiga, behovet av ett förnyat regelverk började träda fram. Kritik som 

riktades mot Basel I rörde främst schablonmässigheten i riskvikterna. Det begränsade 

antalet riskvikter gav bankerna en möjlighet att öka sin riskexponering (för att på så sätt 

öka sin avkastning) utan att öka sitt kapitalkrav. Detta då en kreditexponering mot ett 

högriskbolag vägde lika tungt (100 % riskvikt) som en exponering mot ett lågriskbolag.( 

Carling et al, 2002,s.4-6, VanHoose, 2007, s.3681 & Zicchino, 2006,s.50-52). 

Regelverket fick även kritik för att det inte tog i åtanke andra risker som 

bankmarknaden är känslig för, så som marknadsrisker, ränterisker, operationella risker 

och likviditetsrisker (Lastra,  2004 s.228). 

 

Som gensvar på kritiken kom Baselkommittén i juli 1999 med ett förslag på 

förändringar i regelverket. Efter flera turer med ombearbetningar och justeringar stod i 

2004 de nya Basel II reglerna färdiga, implementeringen skedde fullt ut under 2007. 

(Carling et al, 2002 s.4-6 & Lastra, 2004  s.230) 

 

2.2 Basel II 

2.2.1 Basel II kortfattat 

Basel II innebär en justering av regelverket och en förstärkning av de tidigare reglerna. 

Förhoppningen var från Baselkommitténs sida att regelverket skulle ge initiativ till ännu 

bättre riskhantering hos bankerna, att bankerna själva skulle skapa mer avancerade 

system för att mäta risker. De nya reglerna innehåller alltså inte krav på högre 

kapitalnivå men gör mätningen mer riskkänslig. (Basel Committee, 2006:06, s.2). Basel 

II är uppbyggt kring tre pelare. Dessa kommer kortfattat att presenteras nedan. Pelare ett 

kommer sedan i nästa avsnitt att behandlas mer i detalj då det är den pelare som har 

störst koppling till det som studeras genom uppsatsen, det vill säga prissättning och 

risktagande. 
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 Den första pelaren – Grundläggande kapitalkrav.  Den första pelaren 

behandlar kreditrisk (motpartsrisken), marknadsrisk (aktiekurs-, ränte-, 

råvarupris- och valutakursrisker) och operationell risk (risk på grund av brister i 

interna processer, system, rutiner mm.), den kan ses som en förstärkning och 

förfining av det tidigare regelverket. Under den första pelaren beräknas 

minimikapitalkravet. Skillnaden från Basel I är att bankerna nu får möjligheten 

att mäta risker med interna metoder. Dessa kommer att beskrivas närmare i nästa 

kapitel då den första pelaren behandlas mer i detalj. 

 

 Den andra pelaren - Riskbedömning och tillsyn. Inom pelare två behandlas 

tillsynsmyndighetens roll vad gäller granskning och utvärdering. 

Tillsynsmyndigheterna, i Sverige Finansinspektionen, skall granska att bankerna 

uppehåller kraven på riskhantering. Den andra pelaren innehåller också krav på 

metoder (intern kapitalutvärdering) för hur bankerna kontrollerar att de har 

tillräckligt kapital för att möta deras samlade riskexponering. Syftet med den 

andra pelaren är att se till att bankerna själva har tillräckligt bra övervakning och 

hantering av riskprocesser. 

 

 Den tredje pelaren - Informationskrav. Den tredje pelaren sätter kraven för 

vilken information bankerna skall offentligöra för aktieägare och potentiella 

investerare. Informationen rör både riskhantering och kapitalhantering. 

Informationen skall offentligöras löpande, dock minst en gång per år. (Basel 

Committee, 2006:06, s.12-14, 26-242, Lind, 2005, s.10-13 & Lastra, 2004, s. 

230-233) 

 

2.2.2 Första Pelaren 

Den första pelaren behandlar alltså minimikravet för kapital. Varje institut skall hålla en 

kapitalbas (summan av primärt plus sekundärt kapital) som minst motsvarar kraven på 

summan av kapitalkravet för kreditrisker, marknadsrisker och operationella risker.  

 

Kreditrisken, som är den risk som det fokuseras på i denna uppsats, skall fortfarande 

vägas upp med en kapitalbas som motsvarar 8 procent av de riskvägda tillgångarna. 

Bankerna ges igenom Basel II även möjligheten att välja på tre nivåer för mätningen av 

kapitalkravet (med ökande komplexitet) beroende på bankens utvecklingsnivå.  

 

1. Den första och enklaste metoden är Schablonmetoden. Bankerna skall under 

denna mer standardiserade approach, koppla sina exponeringar till olika 

fördefinierade riskklasser som fastställs av myndigheterna. Denna metod liknar 

de tidigare Basel I reglerna men inkluderar fler riskvikter och företagskrediter 

kan nu, istället för att alltid viktas 100 procent, viktas mellan 20 och 150 procent 

beroende på riskklass. Basel II ger även möjligheten att använda 

kreditriskbedömningar från internationella kreditvärderingsinstitut. (Basel 

Committee, 2006:06, s. 134-217, Lind, 2005, s.11 & Lastra, 2004, s. 231-232) 

Då relativt få bolag i Sverige har officiella kreditbetyg från internationella 

kreditvärderingsinstitut kan det dock antas att de riskvikter som mestadels 

används av svenska banker som har implementerat schablonmetoden, mestadels 

består av de riskklasser som fastställts av myndigheterna. 
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2. Den andra, mer avancerade metoden, är grundläggande IRK (intern 

riskklassificering). Metoden innebär att riskvikterna, och där igenom även 

kapitalkravet, delvis baseras på bankernas interna riskklassificeringar. 

 

3. Den tredje, ytterligare lite mer avancerade metoden, kallas för avancerad IRK 

och innebär att en ännu större del av kapitalkravet beräknas genom bankernas 

interna system. 

 

Både den andra och tredje metoden benämns som interna riskklassificeringsmetoder. 

Tillstånd för att få använda en internmetod ges av respektive lands tillsynsmyndighet, i 

Sverige av finansinspektionen. För att få tillstånd att använda en IRK metod krävs att 

banken har ett lämpligt riskhanteringssystem, det skall vara tillförlitligt och integrerat 

med bankens verksamhet. De interna metoderna innebär alltså att bankerna beräknar de 

riskvägda exponeringsbeloppen efter sina egna interna system och att de i flera fall 

internt uppskattar värden på riskfaktorer. I den avancerade IRK metoden uppskattas fler 

av dessa riskfaktorer av banken själv. (Basel Committee, 2006:06, s. 134-217, SFS 

(2006:1371), kap. 4 & Lastra, 2004, s. 231-232) 

 

Även när det gäller marknadsrisk och operationell risk kan bankerna ansöka hos 

tillsynsmyndigheten om att få använda interna metoder för beräkning av kapitalkravet. 

När det gäller marknadsrisker skall bankerna beräkna kapitalkrav för de motpartsrisker 

som faller under marknadsrisker. Bankerna kan använda en schablonmetod eller en 

internmetod och minimikravet är minst 8 procent av det riskvägda exponeringsbeloppet. 

Vad gäller operationella risker kan bankerna använda en basmetod, en schablonmetod 

eller en internmetod, detta beroende på hur avancerade system banken själv har.  

Bankerna har, i samtliga fall, incitament att gå från standardmetoder till de mer 

avancerade interna metoderna då dessa ger en bättre koppling mellan kapitalkravet och 

bankens faktiska risk. (Basel Committee, 2006:06, s. 134-217, SFS (2006:1 371), kap. 

5-6 & Lastra, 2004, s. 231-232) 

 

2.2.3 Offentlig debatt kring Basel II 

Det riktades i samband med införandet av Basel II en hel del stark kritik till regelverket 

i den offentliga debatten. De frågor som debatterades mest var procyklikalitet, kostnader 

för implementering, skillnader i risktagande och konkurrens frågor. Nedan kommer en 

del av denna kritik att beskrivas kortfattat. 

 

Frågan om huruvida Basel II skulle leda till ökad procyklikalitet på kreditmarknaden är 

kanske den fråga som har diskuterats mest bland forskare och branschfolk. Den 

diskuteras av bland annat av Herring (2005, s. 281-5), Hedi (2007, s.3898) och Lastra 

(2004, s.235-6) som samtliga menar att Basel II regelverket skulle kunna bidra till ökad 

procyklikalitet genom att kapitalkrav och riskvikter sannolikt ökar under 

lågkonjunkturer då risken bedöms som högre generellt sett vilket skulle kunna leda till 

att bankernas utlåningsförmåga minskar när den behövs som mest. På omvänt sätt skulle 

då även utlåningen öka i överdriven nivå under högkonjunktur. Dessa effekter skulle 

leda till att marknadens konjunktursvängningar förstärks. Senare studier efter Basel II:s 

införande motsäger dock dessa argument. Jokivuolle och Vesala (2007) och Ojo (2009) 

menar att det kommer att finnas cykler i marknaden oavsett hur kapitalkraven ser ut och 

att Basel II inte nödvändigtvis ökar dessa cykler. 
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Basel II:s effekter på konkurrensen mellan banker är ytterligare en möjlig effekt som 

diskuterats flitigt. Oron som uttrycks här rör främst att stora banker (som förutsätts ha 

råd att implementera en IRK metod) kommer att åtnjuta en fördel framför små banker 

(som förmodligen inte kan bära implementeringskostnaden av en IRK metod). Då 

reglerna endast gäller för banker framhålls även att icke-banker (men som kan 

tillhandahålla bankliknande tjänster) kan komma att få en konkurrensfördel. ( Herring, 

2005 s.276-7 & Lastra, 2004 s.234) 

 

Ytterligare kritik som har riktats mot Basel II regelverket är att det, i motsats till sitt 

eget syfte, skulle öka den totala risknivån på bankmarknaden. Hakenes & Schnabel 

(2005, s.1-30) riktar genom sin studie kritik och antyder att små banker, för vilka de kan 

vara mycket kostsamt att implementera en intern riskklassificeringsmodell (IRK), i och 

med implementeringen av Basel II successivt kommer att föredra en högriskstrategi 

framför en lågriskstrategi. Detta menar författarna, i sin tur kan leda till en högre 

aggregerad risknivå totalt sett på marknaden, något som Basel II verkar för att 

förhindra.  

 

Trots viss kritik mot Basel II kan det konstateras att regelverket har ökat medvetenheten 

om risk i det finansiella systemet. Denna medvetenhet bör vidare även ha gett bankerna 

incitament till förändring, något som förväntas ses i denna studie. 

 

2.3 Prissättning av krediter på bankmarknaden 

2.3.1 Kreditgivningsprocessen 

Då studien delvis syftar till att få ökad förståelse för hur bankerna arbetar med 

kreditgivning och prissättning och hur detta arbeta har påverkats av Basel II regelverket, 

är det viktigt att läsaren får en grundläggande förståelse för kreditgivning och en inblick 

i några av de faktorer som kan påverka prissättningen. Att tillhandahålla krediter är en 

av bankernas kärnverksamhet, att förmedla långgivares sparmedel till låntagare 

(Srejber, 2002 s4). Då banken agerar som förvaltare är det naturligt att kreditbedömning 

av låntagare är en viktig del av kreditgivningen. Det finns inga lagar eller förordningar i 

Sverige om hur prissättningen skall se ut, banken tillhanda håller en vara/tjänst och tar 

ut det pris de bedömer lämpligt. Det finns dock naturligtvis bakomliggande faktorer 

som påverkar bankernas prissättning, vilka kommer att behandlas i ett senare avsnitt. 

Arbetet med kreditprocess och prissättning av krediter kan skilja sig länder emellan och 

är ingen exakt vetenskap. Denna uppsats kommer enbart att fokusera på hur banker som 

verkar i Sverige arbetar. 

 

Risken i ett kreditengagemang bedöms utifrån två aspekter, risken för fallissemang samt 

risken vid fallissemang. Detta kan även utryckas som återbetalningsförmåga och 

säkerheter ställda för kreditengagemanget. Återbetalningsförmågan granskas utifrån 

bland annat kassaflödet i bolaget och bolagets ekonomiska historia. 

Återbetalningsförmågan bedöms vara den viktigaste aspekten och har med tiden fått allt 

större betydelse. Bankerna klassificerar låntagare utifrån riskklasser. Dessa riskklasser 

bestäms utifrån en kvantitativ och en kvalitativ bedömning.  
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Vid den kvantitativa bedömningen analyseras resultat och balansräkningar historiskt 

och framåtblickande sett. Vid den kvalitativa bedömningen granska mjuka faktorer så 

som konkurrenskraft och ledning. I kreditgivningsprocessen komplimenteras dessa 

interna riskklassificeringar ofta också med externa kreditbedömningar från oberoende 

kreditbedömare. (Srejber,  2002 s5-6) 

 

2.3.2 Faktorer som påverkar prissättningen 

Prissättningen av krediter som banker tillämpar beror på en rad faktorer. Nedan kommer 

de viktigast av dessa att beskrivas lite närmare. 

 

1. Bankens egna direkta upplåningskostnader. Dessa kostnader avgörs i stort sett 

av  rådande marknadsräntor.  

 

2. Likviditetskostnaden. Kostnaden för att låsa in pengar på längre löptider som 

inte med säkerhet snabbt går att omvandla till likvida medel. 

 

3. Kapitalkravet. Kapitalkravet påverkar prissättningen, i och med Basel II, i 

alltstörre tyngd, då kapitalkravet i Basel II i sig är en direkt funktion av risken i 

bankens kreditportfölj, högre risk ger högre kapitalkrav. 

 

4. Kostnaden för kapitalet. Investerarnas avkastningskrav på det egna kapitalet. 

Det skall inte glömmas att bankernas mål faktiskt är att maximera värdet för sina 

aktieägare. 

 

5. Kreditrisken. Kreditrisken består dels av förväntad förlust (risken för 

fallissemang) och dels av kostnaden vid en oförväntad förlust. En hög kreditrisk 

innebär i Basel II en högre riskvikt vilket leder till ett högre kapitalkrav för 

krediten. Detta leder i sin tur till ökat avkastningskrav för krediten. 

 

6. Verksamhetskostnader. Kostnad för att driva verksamheten, 

kreditadministration, löpande kreditövervakning med mera. 

 

7. Konkurrens. Konkurrens på marknaden kan pressa ner priserna och detta kan 

vara särskilt synligt för lån med kortare kredittider. Även bankens 

marknadsstrategi kan påverka prissättningen. En expanderande bank väljer till 

exempel kanske att erbjuda lägre priser för att locka kunder. 

 

8.  Kundernas förhandlingsstyrka. Trots att förhandlingsstyrkan idag får ett rätt 

litet utrymme är detta inte att förglömma. Det kan handla om att presentera sitt 

företag på bästa sätt och tydligöra  sin kreditvärdighet. 

 

(Finansinspektionen, 2009:02, s.4-14, Hassan & Zazzara, 2006, s.244-246) 
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Prissättningen som bankerna tillämpar utgår ifrån ett helhetsperspektiv av kunden, 

riskklasser och säkerheter beaktas naturligtvis, men det är inte alltid som pris och 

riskklass har en direkt koppling (Srejber, 2002 s4). Andra faktorer som bankens relation 

till kunden och storleken på kundens affärer kan också ha en prispåverkan. 

Prissättningen av en kredit påverkas även av de unika villkoren för krediten, ofta 

förekommer klausuler som innebär att specifika åtgärder krävs vid olika kredithändelser 

(Srejber, 2002 s4). Detta kan vara ett sätt att minska risken i kundens engagemang och 

därigenom möjligöra lägre prissättning. 

 

Det är även viktigt att vara medveten om att det finns flera mjuka faktorer som kan 

påverka prissättningen. En sådan mjuk faktor som studerats mycket är relationens 

(mellan bolaget och banken) påvekan på prissättningen. 

 

2.4 Basel II- Tidigare studier 

2.4.1 Mer rättvis prissättning? 

Andre vice riksbankschef, Eva Srejber, uttalade sig innan införandet av Basel II om de 

nya reglerna och menade på att reglerna skulle medföra en mer rättvis prissättning av 

krediter. Att kopplingen mellan riskklassificering och ränta på krediter skulle bli 

starkare, hon menade även på att bankerna skulle fokusera mer på relationen mellan 

risken i krediten och den avkastning den genererar. (Srejber, 2002 s4). 

 

Att finansiera sig med eget kapital är för bankerna, precis som för andra företag, mer 

kostsamt än att finansiera sig med upplåning. Bankerna tvingas därför, med ett högre 

kapitalkrav för större risker, att ta ett högre pris för kreditgivning till mer riskfyllda 

låntagare. (Srejber, 2002 s4) 

 

2.4.2  Effekter på Kreditprissättning & Risktagande 

Genom detta avsnitt redogörs för och diskuteras några av de tidigare studier som har 

undersökt Basel II regelverkets effekt på prissättning och risktagande. Detta ger läsaren 

en bra utgångspunkt för den kommande analys och diskussion kring situationen för de 

Svenska bankerna som studerats.  Då inte några tidigare studier av denna karaktär som 

är genomförda i Sverige har identifierats, så används istället internationell forskning 

som grund för en jämförelse. 

 

Några av de mest citerade forskarna som har studerat Basel II:s förväntade effekt på 

prissättningen av företagskrediter, är Repullo & Suarez (2003). Deras studie bygger på 

IRK modellen för att beräkna kapitaltäckning och att en faktor, systematisk risk, 

förklarar korrelationen av fallissemang i bolag. Studien bygger vidare även på att 

banker är riskneutrala och verkar på en marknad med perfekt konkurrens. Resultatet av 

studien antyder att banker som specialiserar sig på låg risk kunder väljer att använda sig 

av IRK metoden medan banker som vänder sig mot kunder med högre risk kommer att 

implementera den standardiserade metoden. Detta innebär vidare att företag med 

lågriskklassificering kan erhålla ett lägre pris för sina krediter om de vänder sig till en 

bank som har implementerat IRK modellen för att beräkna kapitaltäckningen. Medan 

följaktligen bolag med högre riskklass bör för att kunna få ett lägre pris vända sig till 

banker som använder sig av den standardiserade modellen. (Repullo & Suarez, 2003).  
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Studien av Repullo och Suarez är intressant då den antyder att en tydligare 

specialisering på marknaden, en uppdelning mellan banker som specialiserar sig på 

kunder med högre risk och banker som specialiserar sig på kunder med lägre risk. 

Studien indikerar vidare att prissättningsmekanismen i Basel II regelverket kommer att 

styra denna utveckling genom att kunderna kommer att vända sig till den bank där de 

erhåller lägst pris. En intressant aspekt i studien är att modellen är gjord för en marknad 

med perfekt konkurrens. I Sverige har vi omvänt en marknad av mer oligopolisk 

karaktär, med en handfull stora banker som håller huvuddelen av marknadsandelarna. 

En intressant aspekt att studera är därigenom om denna specialisering blir mindre tydlig 

på marknader med ofullständig konkurrens. 

 

I en annan studie som analyserar Basel II:s potentiella effekter på prissättningen av 

bankkrediter används en jämförande approach mellan implementeringen av en Intern 

eller standardiserad metod för att beräkna kapitaltäckningen. I studien används data från 

en av Israels största banker. Modellen som används i studien bygger på att bankerna 

verkar på en osäker marknad med bristfällig konkurrens. Vidare bygger modellen på att 

prissättningen av krediter består av fyra komponenter, upplåningskostnad, riskpremium 

(kompensation för risk av fallissemang), premium som speglar bankens 

marknadssituation (bristfällig konkurrens), samt hur känslig kostnaden för 

kapitalet/avkastningskravet är för förändringar i lånstocken. 

 

Studien visar på att företagskunder klassade med låg risk kommer att uppleva en 

prissänkning om de beviljas krediter från banker som använder sig av den interna 

modellen (IRK). Medan företag klassade med hög risk kommer endast att kunna 

uppleva en prissänkning om de beviljas krediter från banker som implementerat den 

standardiserade modellen. Forskarna menar vidare på att de stora bankerna (som 

förväntades implementera IRK modellen) kommer att rikta sig mot kunder med lägre 

riskklasser medan de mindre bankerna (som förväntades implementera den 

standardiserade modellen) kommer att vända sig mot kunder med högre 

riskklassificering. (Ruthenberg & Landskroner, 2008 ) 

 

Denna studie är intressant då den använder sig av en modell som identifierar fyra 

faktorer som påverkar prissättningen, detta är mer i samklang med de faktorer som 

tidigare diskuterats kring prissättning. Den är även gjord på faktisk empirisk bankdata 

vilket ger den tyngd och trovärdighet. Ytterligare en faktor som gör Ruthenberg och 

Landskroners studie intressant är att den bygger på förutsättningar med ofullständig 

konkurrens, vilket även karaktäriserar den svenska bankmarknaden. Även Ruthenberg 

och Landskroners studie indikerar att marknaden kommer att se en ökad specialisering 

hos bankerna, och att de större bankerna kommer att välja att sänka/ alternativt behålla 

sin risknivå. 
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Ytterligare en studie som jämför skillnaden mellan implementeringen av en Intern eller 

standardiserad metod för att beräkna kapitaltäckningen är Rimes (2005). Han använder 

sig av en två-utfalls modell för att analysera portfölj och leverage beslut för banker som 

möter två kategorier av kunder (hög- och lågriskkunder). I studien förutsätts vidare att 

stora sofistikerade banker implementerar en IRS metod och att mindre, mer 

osofistikerade banker implementerar den standardiserade metoden för att beräkna 

kapitaltäckningen. Rimes undersöker vidare två scenarion, ett där marknaden 

kännetecknas av fullständig konkurrens och ett där ofullständig konkurrens (oligopol) 

råder. (Rimes  2005, s.29-55) 

 

Studien visar att valet av modell för att beräkna kapitalkravet kan påverka bankers 

verksamhet. Rimes antyder att mer osofistikerade banker(som använder den 

standardiserade modellen) kommer tendera till att specialisera sig på kunder med högre 

risk och de större och mer sofistikerade bankerna (som använder sig av IRB modeller) 

kommer att specialisera sig alltmer på lågriskkunder. Detta, menar författaren, är 

intuitivt då banker som använder IRS under Basel II erhåller en konkurrensfördel i 

lågrisksegmentet då de behöver hålla mindre kapital än vad en bank som använder den 

standardiserade modellen skulle behöva. Omvänt gäller för de mindre, mer 

osofistikerade bankerna rörande högrisksegmentet, där de erhåller en konkurrensfördel i 

och med att den standardiserade modeller troligen kräver mindre kapital för en 

högriskkund än vad en IRS modell skulle göra. Studien indikerar även att dessa effekter 

blir tydligare desto större konkurrens som råder på bankmarknaden i landet. (Rimes 

2005, s.29-55). Studien ger möjlighet för intressanta jämförelser med den Svenska 

marknaden, då den, som tidigare diskuterats är dominerad av en handfull banker. Att 

studien antyder att effekter av Basel II reglerna på specialisering av banker blir tydligare 

på marknader karaktäriserade av hög konkurrens är vidare en intressant aspekt att ha i 

åtanke inför uppsatsens analys. 

 

En Italiensk studie, som utreder huruvida banker i Italien reagerar på Basel II reglerna 

genom att differentiera sin kreditverksamhet, testar hypotesen att när banker övergår 

från Basel I till Basel II så kommer de även att övergå till kreditgivning som innebär 

mindre risktagande samt göra prissättningen mer känslig för risk i engagemanget. 

Studien är genomförd med samma teoretiska modell som Repullo och Suarez (2003) 

men testad på italiensk bankdata. Italien är ett lämpligt land att studera då hög- 

respektive lågrisk bolagen är tillstor del etablerade i olika regioner, det går därigenom 

att göra en jämförelse mellan hög- och lågrisk regioner.  Studien visar vidare att 

Italienska banker har flyttat fokus för sin kreditgivning från regioner med högre 

riskklasser på företagen till regioner med lägre. Vidare har även prissättningen blivit 

mer känslig för kundens risk för fallissemang. Författarna konstaterar att under Basel II 

kommer bolag med högre risk associerade till sig att betala ett högre pris för sina 

krediter samt få det svårare att erhålla krediter. (Falcone, Silipo & Trivieri, 2009) 
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2.4.2 Sammanfattning och diskussion kring tidigare studier 

Nedan följer en kortfattad överblick över de studier som i förra avsnittet presenterat. 

Denna uppställning görs för att underlätta en jämförelse mellan studierna . Nedan 

diskuteras även den sammantagna uppfattningen av studiernas bidrag till uppsatsen.  

 

Studie  Metod/forskningsansats Utfall/Resultat av 

studien 

Ruthenberg, D. & 

Landskroner, Y. ” Loan 

Pricing under Basel II in an 

Imperfectly Competitive 

Banking Market” Journal of 

Banking & Finance, Vol. 32 

s.2725-2733, 2008 

 

 Ofullständig konkurrens 

 Jämför IRK & 

Standardmodell 

 Prissättningen påverkas 

av 4 faktorer 

 Testas på empirisk data 

Stora banker kommer att rikta sig 

mot kunder med låg riskklass och 

små banker mot kunder med högre 

riskklass. 

Repullo, R. & Suarez, J. 

“Loan pricing under Basel 

capital requirements” Journal 

of Financial Intermediation, 

Vol. 13, s.496-521, 2004 

 

 Perfekt konkurrens 

 Bygger på IRK modell 

 En faktor, systematisk 

risk. 

 Testas genom teoretisk 

simulering. 

Lågriskbolag kan åtnjuta lägre pris 

om de vänder sig till en bank som 

har implementerat IRK  modellen. 

Bolag med högre riskklass bör få 

ett lägre pris hos banker som 

använder sig av den 

standardiserade modellen. 

Falcone, M., Silipo, D. 

& Trivieri, F., (2009), Basel 

II and banking behavior in 

local markets. Working 

paper, Universita della 

Calabria-Italy 

 Perfekt konkurrens 

 Bygger på IRK modell 

 En faktor, systematisk 

risk 

 Testad på italiensk 

bankdata 

Banker ökar sitt fokus mot 

lågriskkunder för kreditgivning. 

Vidare har även prissättningen 

blivit mer känslig för kundens risk 

för fallissemang.  

Rime, B. (2005) “Will 

Basel II lead to a 

Specialization of 

Unsophisticated Banks on 

High-Risk Borrowers?” 

International Finance, Vol. 

8:1, s.29-55 

 

 Två-utfalls modell  

 Studerar både fullständig 

konkurrens och 

ofullständig konkurrens 

(oligopol) 

  Modellen testas teoretisk. 

 

Osofistikerade banker (använder 

den standardiserade modellen) 

kommer tendera till att specialisera 

sig på kunder med högre risk och 

de större och mer sofistikerade 

bankerna  använder sig av IRK 

modeller) kommer att specialisera 

sig alltmer på lågriskkunder. 

 

 

Studierna ovan är som kan ses genomförda på olika sätt, vissa med empirisk data (från 

Italien och israel) och vissa med teoretisk modelltestning. De inkluderar olika faktorer 

vad gäller prissättningen och förutsätter fullständig respektive ofullständig konkurrens. 

Trots att studierna är genomförda på olika sätt och tar hänsyn till olika aspekter, så 

genererar de liknande resultat. Detta ger naturligtvis en stark tyngd och trovärdighet i 

deras resultat och de är högst intressant för att se om liknande tendenser kan identifieras 

hos de Svenska bankerna som medverkar i studien. 

 

En kritik som kan riktas mot de genomförda studierna är att de är relativt teoretiska, de 

kan till exempel inte ta i åtanke detaljer i prissättningen eller så kallade mjuka faktorer 

som kan spela in. Studierna granskar mer rörelser och tendenser på marknaden som 

helhet. Det är intressant att i studien jämföra det som ses i Sverige med den tidigare 

forskningen för att identifiera eventuella skillnader som gäller för den Svenska 

marknaden. En sådan skillnad skulle kunna vara att de Svenska bankerna redan idag är 

relativt välkapitaliserade och att studien därför inte kommer att se samma specialisering 
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eller minskade i risktagande hos de stora bankerna. Här spelar naturligtvis även 

konkurrens in och i Sverige har vi en marknad med ofullständig konkurrens, detta skulle 

även kunna minska de tendenser på marknaden som den tidigare forskningen beskriver. 

 

Sammanfattningsvis kan nu ses att de tidigare studierna antyder att stora banker 

kommer att implementera IRK metoden, flytta sitt fokus allt mer mot lågriskkunder och 

erbjuda dessa en mer förmånlig prissättning. Medan mindre, mer osofistikerade banker 

kommer att implementera schablonmetoden och rikta fokus mer mot högriskkunder, 

kunder med högre risk kommer även att erhålla en mer förmånlig prissättning hos de 

mindre bankerna. 

 

Genom studien kommer naturligtvis situationen de Svenska bankerna beskriver att 

granskas och jämföras med vad den tidigare forskningen har visat. Men det som finns 

kvar att utreda och gå in djupare på, som inte till min kännedom är studerat i tidigare 

forskning, är hur bankernas sätt att arbeta har förändrats. Studien strävar efter att få en 

inblick i dessa förändringar (om det finns några) men även i eventuella problem och 

svårigheter som bankerna har stött på i sitt sätt att arbeta i och med Basel II reglerna.  

 

2.5 Implementering av Basel II  

I detta avsnitt läggs fokus på en tidigare Svensk studie (Wahlström, 2009, s.58-64) 

kring Basel II som är intressant och aktuell som underlag för jämförelse i uppsatsen. 

Studien som är uppbyggd på intervjuer med personal (både centralt och regionalt) från 

de största bankerna i Sverige undersöker bankernas uppfattning om Basel II regelverket. 

Intervjuerna genomfördes 2005, det vill säga två år innan Basel II regelverket officiellt 

trädde i kraft (men arbetet med implementeringen var redan då i full gång).  

 

Studiens resultat visar på att helhetsuppfattningen av Basel är positiv hos bankerna och 

att alla är överens om att Basel kommer att medföra positiva effekter i form av mindre 

kapitalkrav (vilket möjliggör fler investeringar och ökad lönsamhet), bättre matchning 

av kapitalbuffert mot faktisk risk, högre effektivitet genom användandet av interna 

modeller IRK, bättre riskkontroll med mera. Studien visar dock även på en hel del 

negativa synpunkter och problem som personal (främst personal som arbetar på 

kontoren ut mot kund) uppfattar med Basel. Några av dessa kommer nu kortfattat att 

beskrivas. 

 

 Kunskapsgap mellan medarbetare. Flera respondenter som medverkade i studien 

angav att de trodde att det fanns ett kunskapsgap mellan anställda i bankerna. Då 

Basel II regelverket är komplext är det svårt för alla att förstå hur det egentligen 

fungerar. Ett problem som lyftes upp var att det bara fanns ett fåtal experter i 

banken som egentligen förstod regelverket och att dessa skulle få det 

bekymmersamt med att förklara för samtliga anställda vad det egentligen går ut 

på. Det uttrycktes även en oro från respondenternas sida om att de som arbetade 

centralt med risk (statistiker och analytiker som aldrig jobbat ut mot kund) litade 

blint på nummer medan personalen menade på att numren inte alltid har rätt. Att 

använda sig av uträkningar som är svåra att förstå kan upplevas som 

problematiskt för personalen. 
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 Modellernas funktionalitet i praktiken. Studien visar att medarbetare i bankerna 

inte ifrågasätter modellerna i sig, utan snarare deras funktionalitet och koppling 

till verkligheten. Funderingarna handlade kring hur bra modellerna skulle gå att 

inkorporeras i den dagliga bankverksamheten samt hur personalen skulle motta 

dem. 

 

 Olika tolkning av regelverket. Banker får som tidigare nämnts ansöka om att 

använda interna modeller (IRK modeller) för att mäta kapitalkravet. Wahlströms 

studie visar dock att flera banker var oroliga för att dessa regler var för otydliga. 

Funderingarna rörde mestadels möjliga olikheter i de interna modellerna och 

vilka effekter dessa kunde få. 

 

Denna studie är mycket relevant för uppsatsen, då den ger möjlighet att jämföra 

bankernas uppfattning om regelverket två år innan det officiellt trädde i kraft med deras 

uppfattning om det tre år efter ikraftträdandet. Rimligen bör kunna ses att 

problemen/kritiken som tidigare funnits är mindre idag. Det kan dock vidare fortfarande 

kvarstå problematik med regelverket som bankerna än idag jobbar med och detta är 

naturligtvis något som studien vill skapa en djupare förståelse för. Något som kan 

försvåra analysen och jämförelsen med Wahlströms studie är dock att ingen regional 

personal kommer att intervjuas utan endast experter och chefer inom 

Kapitaltäckning/kredit/riskkontrol. Respondenterna är därför kanske inte av samma 

åsikt som de som jobbar regionalt direkt mot kund. Jag är medveten om detta och 

kommer att ha det i åtanke vid intervjutillfällena samt vid efterföljande analys. 

 

2.6 Basel III 

2.6.1 Basel III kortfattat 

Efter den senaste finanskrisen har Baselkommittén, med många andra, kunnat 

identifiera brister i regelverket med bland annat riskfaktorer som inte har fångats upp 

tillräckligt bra eller inte alls. Det har därför varit brådskande för Baselkommittén att 

komplettera det befintliga regelverket och nya Basel III regler har nu färdigställts. Basel 

III presenterades under hösten 2010 och planen är att regelverket nu successivt skall 

implementeras världen över. Huvudtemat för det nya regelverket är att bankerna skall 

hålla mer kapital, men framförallt bättre kvalité på kapitalet. Syftet är att öka bankernas 

förmåga att absorbera risker samt förmåga fånga upp och agera då stabilitetsrisker 

identifieras, för att på så sätt minska risken för att nya bankkriser inträffar. (Frisell & 

Bäckström 2010:01, s.1-2 & Sveriges riksbank, 2010:10, s. 44) 

 

De nya Basel III reglerna innebär kortfattat skärpta krav på kapital, kvalitet av kapitalet 

och likviditet. De ökade kraven på kapital och kvalitet på kapitalet sker genom skärpta 

krav på kärnprimärkapitalet som höjs från 2 till 4,5 procent av bankens riskvägda 

tillgångar och kravet på Tier 1 kapital höjs även från 4 till 6 procent. Det införs även en 

konserveringsbuffert om 2,5 procent, den skall hållas i from av aktiekapital 

(kärnprimärkapital). Tanken bankom konserveringsbufferten är att bankerna skall hålla 

en buffert med tillräckligt bra kapital för att täcka eventuella förluster. Förutom dessa 

kapitalkrav skall även en kontracyklisk buffert om 0-2,5 procent införas, 

tillsynsmyndigheten ges möjligheten att reglera denna buffert och kräva en viss nivå 

mellan 0-2,5 procent vid tider av hög kredittillväxt. I praktiken innebär detta att den 

minsta nivån på kapital som skall hållas höjs från 8 procent av de riskvägda tillgångarna 
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till 10,5 procent. Kravet på kvalitet ökar också genom att större del skall bestå av 

kärnprimärkapital. (Basel Committee 2010:09, s.1-7, Frisell & Bäckström 2010:01, s.1-

2  & Sveriges riksbank, 2010:10, s. 46-47) 

 

 
Figur 1. 1: Egen modell Kapitaltäckningskrav. 

 

Vid sidan av de höjda kapitalkraven införs det även ett minimikrav för ”leverage-ratio”, 

eller en så kallad bruttosoliditetsnivå (kapitalets nivå i förhållande till de totala 

tillgångarna). Från 2013 kommer en testperiod för denna bruttosoliditet att införas, 

kravet är då att bruttosoliditeten uppgår till minst 3 procent av bankens totala tillgångar. 

Tanken är att ”leverage-ratio” skall fungera som ett enkelberäknat komplement till de 

riskbaserade kapitalkraven.  (Basel Committee 2010:09, s.1-7, Frisell & Bäckström 

2010:01, s.1-2  & Sveriges riksbank, 2010:10, s. 46-47) 

 

Finanskrisen visade att bankerna hade för dålig matchning i löptider mellan sina 

tillgångar och skulder och att deras likviditetsbuffertar var för små. De skärpta kraven 

på likviditet skall reglera detta och implementeras genom krav att bankerna skall hålla 

likviditet (i form av kassa, statspapper & bostadsobligationer) i så stor utsträckning att 

de klarar minst 30 dagar av allvarliga finansieringsproblem (en så kallad 

likviditetstäckningskvot). Regelverket säger även att bankerna skall ha tillgänglig stabil 

finansiering som överstiger behovet av stabil finansiering i banken (en så kallad stabil 

nettofinansieringskvot). Behovet bestäms vidare av bankens likviditetsriskviktade 

tillgångar, där till exempel kassa ges riskvikten noll medan andra mindre likvida 

tillgångar ges högre riskvikter. (Basel Committee 2010:09, s.1-7 & Sveriges riksbank, 

2010:10, s.47) 

 

Basel III kommer successivt att fasas in, de ökade kapitalkraven införs med början 2013 

och skall vara infört helt ut 2019. Likviditetsreglerna kommer att börja införas 2015 och 

planen är att de skall vara helt implementerade 2018. ( Sveriges riksbank, 2010:10, s. 

46) 
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2.6. 2 Basel III - Offentlig debatt 

Diskussionerna har varit många om hur de nya Basel III regelverket kommer att påverka 

bankerna. Nedan följer en kort sammanfattning av ett urval av de studier och artiklar 

som behandlat ämnet. 

 

Baselkommitténs egen undersökning visar att de kortsiktiga effekterna av Basel III 

förmodligen kommer att innebära något högre räntemarginaler på marknaden. Dessa 

effekter kommer dock enligt kommittén att minskas genom att Basel III fasas in stegvis. 

(Basel Committee, 2010:08a, s. 1-5) I Sverige genomför för närvarande Riksbanken 

studier av likande slag på svensk data, deras resultat tyder på liknande scenario i 

Sverige, kanske ännu mildare, då de svenska bankerna enligt riksbanken redan idag är 

välkapitaliserade (Sveriges riksbank, 2010:10, s. 49).  Vad gäller de långsiktiga 

effekterna menar Baselkommittén att de totalt eller nettomässigt sett, är positiva. 

Studien har gjorts under förutsättningen att avkastningskraven från investerare är 

oförändrade. Baselkommittén menar dock att bankernas risktagande kommer att minska 

i och med Basel III reglerna och i och med detta även investerarnas avkastningskrav. 

Detta medför vidare att det skapas ett utrymme för bankerna att använda vinstmedel i 

högre utsträckning för att möta de ökade kostnaderna i och med implementeringen av 

Basel III regelverket. (Basel Committee, 2010:08b, s. 3-6) I och med att 

Baselkommittén självt uppger att ökade räntemarginaler förmodligen kommer att bli en 

effekt av det nya regelverket är det troligt att detta även är en uppfattning/förväntning 

som kommer att ses hos bankerna. Intressant är dock att se om bankerna tror att 

risknivån och avkastningskravet från investerare kommer att minska, samt i vilken grad 

räntemarginalerna kommer att öka. Vidare är det naturligt att Baselkommittén 

berömmer att nettoeffekterna på lång sikt är positiva, intressant är att se om bankerna 

instämmer i denna bedömning. 

 

En kritik som har riktats av flera forskare, där ibland Allen et al (2010, s.1-48) och 

Went (2010, s.7-8) berör utbudet av krediter på marknaden. Oron gäller att det skulle bli 

dyrare men även svårare för kunder med högre riskklass att erhålla krediter. Allen et al 

menar på att det inte torde bli någon större förändring för kunder inom lågrisksegmentet 

men att kunder inom högrisksegmentet kommer att uppleva en betydande skillnad i 

möjlighet att erhålla krediter. Detta menar författarna vidare måste åtgärdas med 

alternativa lösningar för att inte minska tillväxten. Innovativa och utvecklingsföretag är 

ofta i ett uppstartsskede förknippade med hög risk. (Allen et al, 2010, s. 1-48). För 

studien är det relevant att undersöka hur bankerna resonerar kring detta, kommer de att 

minska sin risknivå och hur tror de att de mindre företagen kommer att hanteras på 

marknaden? I Sverige har vi alternativa lösningar som komplement för mindre företag, 

där ibland ALMI, intressant att se är om bankerna tror att dessa parter kommer att få en 

viktigare roll i framtiden? 

 

Ytterligare ett område som diskuterats av flertalet forskare är bankernas lönsamhet och 

investerarnas avkastningskrav. För att klara de nya kapitalkraven förutspår Went (2010, 

s7-8) att bankerna kommer att behöva skaffa ytterligare kapital, ökad efterfrågan på 

kapital kan driva upp kostnaden för kapitalet. Bankerna kommer på grund av 

likviditetsreglerna även att behöva hålla mer långsiktig likviditet vilket även medför 

dyrare kostnader. Detta tillsammans kommer att minska bankernas vinster menar Went. 

Då bankernas skuldsättningsgrad kommer att minska (det egna kapitalet öka) menar 

Went att även investerarnas riskpremie kommer att minska. 
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Naturligtvis är det intressant att undersöka om bankerna själva räknar med lägre 

lönsamhet och om de tror att avkastningskravet från investerare kommer att sjunka. 

Intressant är även att se om bankerna har strategier för hur de skall hantera en situation 

med minskande lönsamhet men utan minskat avkastningskrav från investerare. Då de 

svenska bankerna enligt riskbanken idag är välkapitaliserade kan det även tänkas att de 

inte kommer att uppleva en ökad kapitalkostnad, då de ej behöver förstärka sitt egna 

kapital.  

 

Ett ämne som har diskuterats frekvent i Sverige och kritiserats av bland annat 

Bankföreningen, men som i princip inte har fått någon uppmärksamhet eller kritiserats 

internationellt är det så kallade leverage ratio måttet. Inga internationella studier eller 

vetenskapliga artiklar som diskuterar detta har identifierats, men då detta är en viktig 

kritik att känna till kommer den Svenska Bankföreningens synpunkter att diskuteras 

kortfattat. Bankföreningen menar att leverage ratio måttet kommer att straffa de 

Svenska bankerna på ett kraftigare sätt en utländska banker. Detta då de Svenska 

bankerna har en större andel utlåning med låg risk (till exempel bolån) i sina 

balansräkningar. Bankföreningen menar vidare att en konsekvens av de nya reglerna på 

sikt kan innebära att svenska banker flyttar lån med låg risk utanför balansräkningarna 

genom värdepapperisering5 . (Svenska bankföreningen, 2010:0 

 

  

                                                      
5
 Det finns flera detaljerade definitioner på värdepapperisering. Det innebär kortfattat enligt 

bankföreningens definition att lån flyttas från det reglerade banksystemet till värdepappersmarknaden. 

Detta kan till exempel göras genom bostadsobligationer. 
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3. METOD 

I metodavsnittet redogörs för grunderna till denna studie, valet att använda en 

kvalitativ metod och telefonintervjuer som undersökningsmetod. Vidare beskrivs urvalet 

av att intervjua experter och chefer inom de svenska bankerna, utformningen av en 

intervjuguide för semistrukturerade intervjuer samt tillvägagångssättet och 

efterbehandlingen av de sex genomförda intervjuerna. Även litteratursökningen med 

källkritik, som beskriver bristen på aktuellt publicerat forskningsmaterial kring Basel, 

behandlas.  
 

 

 

3.1 Inledning 

Uppsatsen behandlar, som huvudutgångspunkt, hur Baselregelverket har påverkat 

bankernas sätt att arbeta med kreditgivning och risktagande samt vad bankerna 

förväntar sig inför det nya regelverket. Bankverksamhet är vidare ett ämne som jag är 

välbekant med då jag har varit verksam inom bankbranschen i drygt två års tid. Genom 

tidigare studier har även ämnen relaterade för uppsatsen, så som finansiering och EU-

rätt behandlats teoretiskt. I och med detta kan min förförståelse så väl teoretiskt som 

praktiskt sett anses vara god. Enligt Wallén (1996) är det viktigt att vara medveten och 

tydlig med sin förförståelse, vilket jag instämmer i. Min förhoppning är att min 

förförståelse kommer att gynna uppsatsen i sin helhet då analyser och reflektioner 

kommer att vara byggda på en god insyn i branschen och en stabil grund i den teoretiska 

bakgrunden. Wallén (1996) menar vidare även att förförståelsen är extra viktig då 

djupare information inom ett ämne vill nås. För mig har detta tydliggjorts i och med 

utformandet av forskningsfrågor och vidare även vid insamlingen av empiriskt material. 

En allt för god förförståelse kan dock resultera i en selektiv perception av den 

information som uppkommer, något som bland annat Gummesson (2000) diskuterar. Då 

forskningsfrågorna är tydligt formulerade och objektivitet ett viktigt fokus vid 

behandlingen av det empiriska materialet så menar jag dock att det inte är troligt att 

uppsatsen kommer att innehålla någon bias förutom den naturliga del som kommer ur 

uppsatsens perspektiv. Detta behandlas nedan. 

 

När ämnet för studien var valt och problematiseringen formulerad så var nästa process 

att fundera över ur vilket perspektiv uppsatsen skulle behandla detta. Mina funderingar 

gick dels kring vilket perspektiv som var praktiskt genomförbart och dels vilket som 

skulle ge mest relevant information för studiens syfte.  Efter funderingar kring olika 

möjliga perspektiv beslutades att studiens skulle genomföras ur bankernas perspektiv.  

För att komma så nära inpå informationen som möjligt och för att kunna spegla 

eventuella förändringar i bankbranschens sätt att arbeta var detta det naturliga 

perspektivet. Tanken är alltså att spegla hur dem som faktiskt jobbar med dessa frågor i 

praktiken ser på verkligheten. 

 

3.2 Kunskapssyn 

För att få en djupare förståelse för hur min kunskapssyn kan kopplas till det litteraturen 

beskriver, kunna reflektera över angrepps och metodval och studiens mest lämpliga 

upplägg, så har mycket metodlitteratur och vetenskapsteori bearbetats.  Med bakgrund i 

denna kommer jag nu att redogöra för min kunskapssyn. 

Inledning kunskapssyn
Angreppssätt & 

Metodval

Litteratur-
sökning & 
Källkritik

Urval Datainsamling Sanningskriterier
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Syftet med uppsatsen är delvis att skapa en djupare förståelse för hur bankmarknaden 

arbetar med prissättningsfrågor i kreditgivningen och hur detta arbete har påverkats av 

Basel II regelverket och kan komma att påverkas av Basel III. Min strävan genom 

uppsatsen är alltså att genom en medveten förförståelse och insikt i bankbranschen tolka 

den verklighet som respondenterna upplever för att kunna dra slutsatser och se 

sammanhang och på så sätt kunna skapa ny kunskap inom området. Min kunskapssyn 

skulle därmed kunna sägas vara hermeneutisk i enlighet med hur Hartman (2004, s.99-

107); Starrin & Svensson (1994, s.73-89), (Patel & Davidson, 2003) och Wallén (1996, 

s.33-35) beskriver det. Hermeneutik betyder även just det, tolkningslära.  

 

Min åsikt är dock vidare att det är svårt att helt säga sig ha en renodlad kunskapssyn och 

jag ser även vissa positiva drag i min kunskapssyn, bland annat igenom strävan att 

behandla den insamlade informationen från respondenterna så objektivt som möjligt och 

därigenom spegla verkligheten objektivt. Ejvegård (1996, s.17) menar att det ofta är 

svårt att förhålla sig helt objektiv i en studie men att det är en skyldighet hos forskaren 

att sträva efter detta i den insamlade datan. Vidare är även en del av tanken bakom 

uppsatsen att kunna jämföra situationen på den svenska bankmarknaden med det som 

tidigare forskning inom området visar. Denna strävan efter att bekräfta eller förkasta 

den tidigare forskningens tillämplighet på Sverige kan anses vara av positivistiskt 

ursprung i enlighet med hur bland annat (Patel & Davidson, 2003) och Wallén (1996, 

s.26-28) beskriver den. 

 

I studien tar sig objektiviteten sin form genom behandlingen av det insamlade empiriska 

materialet, där det har varit otroligt viktigt att spegla verkligheten så som den är uttryckt 

av de deltagande respondenterna. Vidare är dock materialet analyserat och 

vidareutvecklat med en diskussion som bygger på tolkningar och egna åsikter, vilka inte 

kan anses vara objektiva. Uppsatsen kombinerar på så sätt det objektiva från 

positivismen med en djupare tolkande analys och diskussion som mer tillhör den 

hermeneutiska skolan, kunskapssynen kan således anses vara en kombination av 

hermeneutik och positivism. 
 

3.3 Angreppssätt och metodval 

3.3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Då stora delar av det som undersöks genom uppsatsen har sin bakgrund i tidigare 

studier och teorier som jag genom den empiriska insamlingen syftar till att stärka eller 

avföra så kan min studie sägas ha ett deduktivt angreppsätt i enlighet med hur detta 

beskrivs i metodlitteraturen  (Holme & Solvang, 2007, s.51; May 2001, s. 47-52, 

Wallén 1996, s.47-48, mfl.). Jag vill dock även genom min uppsats gräva djupare och 

undersöka områden som inte har behandlats i tidigare forskning, samt försöka skapa en 

helhetsbild över den svenska situationen när det gäller Basel II:s påverkan på arbetet 

med prissättning och risktagande. Detta kan vidare betraktas som att syftet även är att 

skapa ny kunskapsbildning kring ämnet, vilket innebär att studien även innehåller 

induktiva inslag. Jag instämmer i det som Holme & Solvang (1997, s.51) framhåller, att 

det är i kombinationen av deduktivt och induktivt angreppssätt som ny och spännande 

kunskap föds. 
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3.3.2 Undersökningsmetod 

Det har i val av metod varit viktigt för mig att fundera kring hur tidigare studier har 

tacklat forskningsområdet, vilka undersökningsmetoder som har använts och vad detta 

har gett för resultat. För att på detta sätt kunna få en bild av vad som finns kvar att göra 

och från vilka tillvägagångssätt en ny kunskapsbildning inom området skulle kunna 

skapas. Det är även, i min mening, viktigt att ta kunskap och lärdom av tidigare studier 

för att hitta en så bra lämpad metod som möjligt. 

 

Tidigare studier som har identifierats har i princip samtliga varit av kvantitativ karaktär. 

De har studerat utfall på prissättningen och förändringar på marknaden utifrån scenarion 

och olika faktorer som påverkar prissättningen av krediter. Teorierna är testade på 

antingen bankdata eller genom teoretiska simuleringar. Fördelen med denna typ av 

studier är att de har en hög trovärdighet då en stor mängd data bearbetats. Det finns i 

min kännedom vidare inga kvalitativa studier som behandlar ämnet Basel och 

prissättning. Detta beror sannolikt på att kvantitativa data i detta sammanhang ger ett 

mer tillförlitligt och överförbart resultat och att kvalitativa studier kan vara förknippade 

med en del svårigheter. De problem som finns med att genomföra en kvalitativ studie 

inom området prissättning och risktagande är bland annat access frågor samt tillgång till 

och tid att behandla tillräckligt stor mängd kvalitativ data för att generera ett trovärdigt 

resultat. De tidigare studier som är genomförda med teoretiska modeller och 

datainsamlingar tar dock ingen hänsyn till mjuka faktorer, så som människorna bakom 

prissättningsarbetet och dem som möter kunderna. Det finns därmed ett behov att gå 

djupare in på och studera hur Basel regelverket praktisk har förändrat arbetssättet. Detta 

går inte att göra genom teoretiska simuleringar eller datasamlingar utan bör göras 

genom att tala med de människor som jobbar med dessa frågor dagligen, som har sett 

och upplevt eventuella förändringar i bankernas sätt att arbeta. Med grund i denna 

strävan efter att generera ny kunskap och gå in på djupet valdes därför att för studien 

använda en kvalitativ metod. Självklart skulle det även vara intressant att göra liknande 

kvantitativa studier på svensk data men det skulle inte ta fram de mjuka faktorer som 

denna studie syftar till att belysa. Att använda en kvalitativ metod för att behandla 

ämnet kan även bidra med en annan typ av kunskap än den som tidigare studier har 

genererat.  

 

Då syftet med uppsatsen delvis vara att skapa en djupare förståelse för hur 

bankmarknaden arbetar med prissättningsfrågor i kreditgivningen och hur detta arbete 

har påverkats av Basel II regelverket och kan komma att påverkas av Basel III så valdes 

som sagts en kvalitativ metod. Precis som flertalet författare beskriver den kvalitativa 

metoden (Holme & Solvang 1997, s. 76-80 ; Nyberg 2000 s. 100-102; Wallén 1996, 

s.73-79, m.fl.) så var min strävan att genom studien få möjlighet att ge nyanserade 

tolkningar och djupare förståelse i Baselprocessens påverkan på bankernas arbete med 

prissättning och risktagande. Tanken var vidare även att försöka se sammanhang och ge 

en beskrivning av eventuella förändringar på den svenska bankmarknaden.   

 

Flexibiliteten som en kvalitativ metod medför var även viktig för mig, då jag vid 

studiens start inte visste fullt ut vilka områden inom problematiseringen som skulle vara 

intressanta att se till mer på djupet. Den kvalitativa metoden gav mig möjlighet till frihet 

att under arbetets gång kunna återvända till teorin för att göra textjusteringar kring 

fokusområden efter den väg studien och den erhållna empirin lett mig in på. På så sätt 

kunde studien växa fram och hela tiden fokusera på de områden som framkom som 

aktuella och viktiga att belysa. 
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3.3.3 Intervjuer som metod 

Det första jag som uppsatsförfattare frågade mig efter problemformuleringen var 

framarbetad var hur jag skulle insamla den information som var relevant för uppsatsen. 

Jag började med att söka bland offentliga handlingar för att se om information av det 

slag jag var intresserade av fanns tillgänglig, men kunde snabbt komma fram till att så 

inte var fallet. Då jag ville få en djupare förståelse för ämnet och ändå inte vara bunden 

vid exakta frågor ansåg jag att intervjuer var rätt väg att gå. Intervju som metod är 

flexibelt och ger möjlighet till fördjupande följdfrågor (Bell, 2000, s.119) . Det var 

vidare viktigt att ha möjlighet att få information kopplad till respondenternas personliga 

erfarenheter och reflektioner, att kunna gå djupare in på frågor som jag märkte var 

relevanta och viktiga för respondenterna. Att kunna vrida och vända på detta sätt skulle 

ej vara möjligt i en enkät och djupet i informationsinsamlingen som den kvalitativa 

metoden eftersöker skulle gå missat. Valet att använda intervjuer som metod föll sig 

därför naturligt. 

 

 Enligt Denscombe (2007, s.164-5) är det dock viktigt att, innan ett beslut om att 

genomföra intervjuer som empiriinsamling, fråga sig om informationen kan nås på ett 

annat sätt samt om den information som ges av ett fåtal respondenter kan ge en 

tillförlitlig och överförbar uppsats. Det har redan konstaterats att tillräckligt djup 

information som studien kräver inte kan nås via t.ex. en enkät. När det gäller 

respondenternas sammalde bidrag bedöms att det är väl tillräckligt att bygga en uppsats 

på då den grupp som har valts ut för intervjuer besitter specialkunskap och tillsammans 

representerar större delen av den svenska bankmarknaden i dessa frågor. Valet av 

intervjuer som metodansats kan vidare därigenom anses vara väl grundat. 

 

Nästa steg i metodprocessen var att fundera över vilken typ av intervju som skulle passa 

studien bäst. Här valdes att använda en intervjustruktur som liknar den 

semistrukturerade intervju som till exempel Denscombe (2007, s.167), May (2001, 

s.150-1) och Bryman & Bell (2007, s.474-5) beskriver. Detta då intervjun skulle baseras 

på olika temafrågor, för att det på detta sätt sedan skulle vara möjligt att styra intervjun 

efter de svar respondenterna gav och gå djupare in på områden där de hade mycket att 

berätta eller som de ansåg vara av stor vikt att framhålla. Intervjumanualen utformades 

utifrån att det skulle vara så mycket öppna frågor som möjligt och att lämna frihet för att 

behandla temafrågorna i den ordningsföljs som bedömdes passa respondenten. 

 

Vidare valdes att använda telefonintervjuer, vilket kan anses vara praktiskt, 

tidsbesparande och ekonomiskt (Jacobsen, 1993, s.159). I detta fall var det den lösning 

som var mest lämplig rent praktiskt, då fysiska intervjuer inte skulle vara möjligt ur 

resesynpunkt och förmodligen även ur tidssynpunkt för våra respondenter.  Jacobsen 

talar vidare om för och nackdelar med telefonintervjuer och att om telefonintervju är 

bättre eller sämre än en intervju mellan fyra ögon, det beror helt på respondenten. Olika 

personer hanterar telefonintervjuer olika, vissa är mer bekväma att tala i telefon än 

andra. Detta har varit tydligt då de flesta respondenter har talat mycket fritt och 

omfattande medan ett fåtal har varit mer återhållsamma och kortfattade. Med dagens 

ljudupptagningsmekanisk så är ljudkvalitén inte heller ett problem och det har överlag 

fungerat mycket bra att använda telefonintervjuer som metodval. Den nackdel som dock 

finns är att kroppsspråket hos respondenterna går missad genom att göra 

telefonintervjuer och jag får därigenom förlita mig på att reaktioner och känslor korrekt 

kunnat höras i respondenternas tonläge.  
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3.4 Litteratursökning och källkritik 

Innan litteratursökningen påbörjades så läste jag mycket litteratur inom området, jag 

ansåg detta var nödvändigt eftersom det passerat en tid sedan jag skrivit en vetenskaplig 

uppsats sist. En källa som varit mycket behjälplig är ” Doing a litterature Review” av 

Hart (1998), från denna (samt ytterligare litteratur inom ämnet) togs inspiration och 

hjälp att strukturera upp sökningen och sedan granska resultatet kritiskt.  Min 

handledare tipsade även om bra litteratur kring hur en litteraturgenomgång kan göras på 

bästa sätt. 

 

Litteraturen som ligger till grund för den teoretiska referensramen i uppsatsen består till 

största del av vetenskapliga artiklar. Detta är ett medvetet val då vetenskapliga artiklar 

ger en direkt och trovärdig källa av information. Förutom vetenskapliga artiklar så har 

även information utgiven av Baselkommittén samt rapporter och officiella dokument 

från Sveriges Riksbank och finansinspektionen använts. I valet av teorier var det 

naturligt att utgå ifrån Baselregelverket och information om hur det är uppbyggt och 

dess historia samt även den offentliga debatten kring det. För uppsatsen var det även 

viktigt att läsaren skulle få en grundläggande uppfattning om kreditverksamhet och 

prissättning och vilka faktorer som kan ligga till grund för prissättningen. Vidare var det 

även viktigt att behandla tidigare studier inom ämnet Basels påverkan på prissättning. 

De teorier som valts att behandlas i den teoretiska referensramen syftade till att ge 

läsaren en god grund att stå på innan resultatet av studien och analysen av det insamlade 

empiriska materialet presenterades. 

 

De sökmotorer som använts är framförallt Business Source Premier och Emerald. Då 

Basel är ett otroligt aktuellt ämne med mycket pågående forskning som kanske inte 

hunnit publicerats ännu så har även SSNR (Social Science Research Network) varit en 

viktig källa för vetenskapliga texter. SSNR är en databas för forskningsunderlag under 

bearbetning. Sökningar har även gjorts genom ”Internationella artiklar”, SwePub 

(forskningspublikationer från svenska lärosäten) och DEEP (forskningspublikationer 

från ett flertal europeiska lärosäten). Medparten av de använda vetenskapliga artiklarna 

är dock erhållna via Business Source Premier och SSNR. 

 

Med inspiration från bland annat Hart (1998) Nyberg (2000, s.162-5) och Bryman & 

Bell (2007, s.94-124) strukturerades litteratursökning som följer: Sökning  Abstract 

ursållning,  Artikelrelevans och aktualitets ursållning Urval (som kritiskt 

granskades efter svagheter). Jag började med att göra en sökning på de olika 

databaserna. Här valdes först mycket breda ord så som (nu översatta till svenska) ” 

Basel II” ”Basel III” ”kapitaltäckningskrav” ”prissättning” ”risktagande” 

”kreditgivning” ”riskmätning” med mera. Sedan gjordes snävare sökningar på 

kombinationer så som ” Basel II och prissättning ” ”kreditprissättnig” ”Kapitalkrav och 

banker” ” Risker och Basel II” ” Basel II och effekter” ”Basel III effekter”. En första 

sortering gjordes därefter utifrån datum och relevans och antalet artiklar sållades ner till 

ca 60-70 stycken. För dessa togs sedan abstracts fram som lästes igenom för att se vilka 

artiklar som skulle kunna vara intressanta för uppsatsen. När ett antal intressanta artiklar 

identifierats så laddades dessa ner för att skumma igenom hela artiklarna och se om de 

innehöll relevant och aktuell information och utifrån detta kunde jag sedan göra ett sista 

urval av vetenskapliga artiklar. Jag avslutade även sökningen genom att gå igenom de 

utvalda artiklarnas referenser för att via dem kunna finna ytterligare intressant material. 
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Alla vetenskapliga artiklar som använts har kritiskt granskats efter bidrag och aktualitet 

för denna studie, vilket jag anser ger en god grund att stå på. Det har funnits en strävan 

efter att använda så välciterade källor som möjligt (som till exempel Reppullo) men 

detta har till viss del varit svårt då mycket av forskningen är ny (och i vissa fall inte 

ännu publicerad) och kanske inte hunnits få så stor uppmärksamhet i forskningsvärlden 

ännu.  
 

3.5 Urval 

3.5.1 Urval av respondenter 

För att kunna ge en bra bild av eventuella förändringar som Basel II medfört i arbete 

med prissättning och risktagande samt åsikter och förväntningar inför Basel III så fanns 

redan från start en målmedvetenhet i beslutet om att få intervjua personer som är väl 

insatta i Baselregelverket. Det fann sig vidare mest lämpligt att intervjua experter och 

chefer inom områdena Kapitaltäckning/Kredit/Riskkontroll. För att kunna ge en så 

välspeglad bild som möjligt var förhoppningen vidare att intervjua så många av de 

Svenska bankerna som möjligt, stora som små (förutsatt att de bedriver utlåning mot 

företag). Urvalet skulle kunna sägas vara ett målmedvetet kriterieurval med till viss del 

inslag av det snöbollsurval som Bryman & Bell (2007, s499) med flera beskriver. Detta 

då kontakt först togs med specifikt utvalda personer (kriterieutvalda) för att sedan, i de 

fall de inte själva kunde medverka, genom dem få kontakt med lämpliga personer att 

intervjua. Då mitt urval gjordes utifrån medvetet formulerade kriterier kan konstateras 

att urvalsprocessen stämmer väl in på hur flertalet författare, där ibland Holme & 

Solvang (1997, s.101) beskriver att den kvalitativa metodens urval skall gå till. 

 

För att hitta de mest lämpade respondenterna började jag med att leta i bankernas 

årsredovisningar och kapitaltäckningsdokument efter lämpliga avdelningar att kontakta 

och namn på personer.  Därefter gjordes en sökning på internet där det scannades efter 

aktuella personer inom varje bank som medverkat i media kring ämnet, uttalat sig i 

offentliga dokument samt deltagit i specialist seminarier och utbildningsforum. Genom 

denna process kunde jag hitta de personer inom bankerna som ansågs mest lämpade. 

Kontakt togs vidare även med branschfolk för att fråga efter lämpade kreditchefer, 

kapitaltäckningsexperter med mera att intervjua. I de fall namn och telefon till lämplig 

person inom banken inte återfanns vände jag mig till bankens växel och bad att få tala 

med kreditchef eller riskcontroller.  

 

Därefter valde jag att kontakta de utvalda respondenterna genom telefon och/eller mail. 

Av de banker som kontaktades valde alla utom två att medverka. I två av fallen kunde 

den kontaktade inte själv göra intervjun men sammanförde mig då med en lämplig 

kollega inom banken. Totalt sett medverkade sex respondenter från fem olika banker.  
 

3.5.2 Deltagare och anonymitet 

Av de medverkande bankerna kan fyra stycken beskrivas som storbanker, det vill säga 

banker med fullservicesortiment till företag och privatpersoner. Dessa fyra banker utgör 

även medparten av marknadsandelarna på den svenska bankmarknaden. Den resterande 

medverkande banken kan beskrivas tillhöra kategorin små banker eller nischbanker, 

dessa erbjuder inte ett fullservice sortiment utan en mindre flora av produkter och är 

relativt små på den svenska marknaden.  
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De medverkade respondenterna besitter alla djupa kunskaper inom kapitaltäckning och 

Baselregelverket. De arbetar med kapitaltäckning och/eller kredit/riskkontroll och har 

chefs eller expert positioner.  I deras samlade arbetsuppgifter ingår bland annat 

Tolkning och implementering av Baselregelverket i banken, riskkapital och 

likviditetsstyrning, ansvar för interna riskmodeller, uppföljning av regelverket, 

riskkontroll med mera. De medverkande har gedigen erfarenhet och mycket goda 

kunskaper om uppsatsämnet. Medparten har jobbat i bankbranschen under en längre tid 

och har alla erfarenheter om hur Basel II har påverkat bankerna. Samtliga utvalda 

respondenter ansågs därmed vara mycket lämpade för att delta i studien. 

 

Valet att intervjua endast en person från varje bank grundar sig i antagandet att den 

grupp människor som var intressanta att intervjua inom varje bank jobbar nära varandra, 

arbetar kanske i samma utskott och deltar på samma seminarier och utbildningar. Jag 

menade vidare att de därmed rimligen skulle ge liknande svar på frågorna, en liknande 

bild över situationen och eventuella förändringar i arbetet med prissättning inom 

banken. Detta antagande testades även genom att intervjua två personer från samma 

bank (men med olika positioner) i ett tidigt skede av intervjuprocessen. Deras svar 

jämfördes sedan och visade sig vara mycket lika, varvid endast en person per bank 

intervjuades för de resterande bankerna.  

 

Då Basel kopplat till risk och prissättningsfrågor kan vara ett känsligt ämne att tala i 

detalj kring så har samtliga respondenter och medverkade banker behandlats anonymt. 

Min förhoppning, och även uppfattning utifrån genomförda intervjuer, var att 

anonymiteten skulle få respondenterna att känna sig bekväma och därigenom ge dem 

möjligheten att tala helt fritt kring sina åsikter, erfarenheter och upplevelser. 

Anonymiteten har även uppfattats som positiv från flertalet respondenter men några 

utav de medverkande har även påpekat att det är viktigt att inte skriva ut titlar eller 

välkända nyckelord kring bankerna, då detta i princip skulle ta bort anonymiteten. Detta 

eftersom att individer och banker kan relativt lätt identifieras genom titlar och 

nyckelord. Inga titlar på de medverkande respondenterna kommer därför att anges.  

 

Vidare kommer av samma anonymitetsskäl även materialet från intervjuerna att 

redovisas samlat och inte bank för bank. Då ett löfte om anonymitet har givits menar jag 

att det är viktigt att detta behandlas på ett seriöst sätt utigenom hela studien. Då vi har 

relativt få banker i Sverige så är dessa (endast genom enstaka kännetecken) lätta att 

identifiera och urskilja för personer med insikt i branschen. För att undvika betoning på 

de olika bankerna som sådant så presenteras materialet därför samlat utifrån olika 

kategorier. Detta är ett medvetet val för att lägga fokus på generella tendenser på 

bankmarknaden och samband mellan hur arbetssättet med prissättningen i de olika 

bankerna har påverkats av Basel, inte hur specifika banker hanterar specifika frågor. 

 

3.5.3 Bortfall och betydelse för studien 

Som tidigare nämnts valde två av de tillfrågade bankerna att tacka nej till att medverka i 

studien, bortfallet var således två av åtta tillfrågade. Bortfallet har betydelse för delar av 

analysen men ingen stor påverkan på uppsatsen i sin helhet.  
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Båda de banker som tackade nej till att medverka tillhörde kategorin små banker. 

Tanken bakom att intervjua både stora och små banker var att täcka in så stor del av den 

svenska marknaden som möjligt samt att kunna jämföra skillnader mellan de stora och 

de mindre bankerna. I och med bortfallet så deltog endast en mindre bank i studien. 

Vilket gör att det i detta fall inte finns någon stor vetenskaplig tyngd i den jämförande 

analysen mellan stora och små banker. Då jämförelsen mellan stora och små banker 

endast var en liten del av tanken bakom uppsatsen och det stora fokuset har legat på att 

se generella tendenser på bankmarknaden, risktagande och arbetssätt med prissättning, 

så har bortfallet därför ingen stor betydelse för uppsatsen. 

 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Sekundära källor som empiriskt material 

Förutom materialet från de genomförda intervjuerna har jag även använt sekundära 

källor i form av bankernas officiella kapitaltäckningsrapporter samt interna 

presentationsdokument kring Basel II och III som empiriskt material. Dessa sekundära 

källor har fyllt två funktioner för uppsatsen och varit ett betydelsefullt komplement till 

intervjuerna. Dels har dokumenten fungerat som en källa för bättre insikt och 

förförståelse för hur de olika bankerna är uppbyggda och hur deras officiella strategier 

ser ut. Detta har varit betydelsefull information inför utformningen av 

intervjumanualen. Dels för att veta vilka grundläggande frågor som kanske ej behöver 

ställas för att informationen redan finns tillgänglig, dels för att få inspiration till vilka 

frågor som behöver ställas för att få djupare information. 

 

Den andra viktiga funktionen som de sekundära källorna har haft för uppsatsen är att de 

har fungerat som ett ytterligare stöd till delar av det som framkommit ur intervjuerna, 

här är det främst de interna presentationsmaterialen som har använts. Jag har använt 

detta internmaterial för att förstärka och bekräfta det som framkommit ur intervjuerna. 

Textmässigt är inte de sekundära källorna av någon betydelse men genom funktionen att 

ge inspiration för intervjufrågor samt möjlighet till bekräftelse av det som framkommit i 

intervjuerna så har detta material haft en viktig betydelse för uppsatsen. Då de 

sekundära källorna inte använts textmässigt direkt i uppsatsen och anonymiteten är en 

viktig fråga så kommer dessa källor ej att stå med i referenslistan.  
 

3.6.2 Intervjuguide 

Då en mer semistrukturerad intervjuform användes så ansågs det vara högst lämpligt att 

utforma en intervjuguide med olika temafrågor och förknippade stödord till följdfrågor 

(se bilaga 1). Syftet med att använda en intervjuguide är precis som Jacobsen (1993, 

s.19) beskriver det, att alla respondenter skall möta samma huvudteman/huvudfrågor. 

Vid uppbygganden av intervjuguiden har en något trattliknande intervjumetodik (bland 

annat beskriven av Andersson 1994, s.144-46) använts, intervjuerna inleds mer allmänt 

och går sedan successivt in på djupet. Tema frågorna är relativt breda och allmänna men 

med hjälp av följdfrågor kan de sedan gå in på djupet i ämnet. 

 

Då det är lätt att ställa ledande frågor utan att själv vara medveten om det (Andersson 

1994, s.146) så har mycket tid och fokus lagts ner på att jobba med intervjuteknik och 

läsa litteratur om intervjuer som vetenskapligmetod. Temafrågorna har omformulerats 
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och omarbetats flertalet gånger så att de inte skall innehålla värderingsladdade begrepp, 

positiva eller negativa framtoningar eller antydanden. Frågorna har även utformats så 

öppna och neutrala som möjligt i enlighet med litteraturens rekommendationer 

(Andersson 1994, Jacobsen 1993, Ekholm & Fransson 1992, Denscombe 2007, Kvale 

2007, m.fl.) samt tänkt på att undvika frågor som innehåller flera frågor i en.Ytterligare 

faktorer som jag har tänkt på är att i frågorna erbjuda alla eller inga alternativ, för att jag 

inte på något sätt skall upplevas som partisk och på så sätt påverka respondenten. Samt 

att alla frågor skall ligga väl i munnen så att intervjun skall kännas naturlig. 
 

Innan utformningen av intervjuguiden läste jag igenom bankernas 

kapitaltäckningsrapporter för att identifiera punkter som jag ville gå djupare inpå samt 

områden som ej behövde täckas via intervjun, där materialet redan fanns tillgängligt i 

rapporterna. Nedan följer några av de viktigaste temafrågorna med en förklaring kring 

hur jag tänkt kring frågorna och vilken typ av svar som förväntades från dem.  

 

Intervjuerna inleddes med några allmänna frågor och kom sedan in på en av de 

viktigaste temafrågorna ”Hur skulle du beskriva bankens arbete med prissättning av 

företagskrediter, före, respektive efter implementeringen av Basel II?”. Nyckelord att 

ha i åtanke för följdfrågor var här (resultattänk, teknik, strategi, betydelse, uppföljning 

av personalen/kunden). Tanken bakom denna fråga var att få insyn och försöka förstå på 

djupet arbetssättet med prissättningen och förändringar i det. De tidigare studierna 

antyder att kreditgivningen har blivit mer riskkänslig, vilket jag även förväntar att 

bankerna skall bekräfta genom denna fråga. Syftet med frågan är dock inte bara att 

bekräfta detta utan att även kunna få en djupare inblick i hur arbetet med prissättningen 

har förändrats i praktiken, om det finns faktorer som är mer eller mindre viktiga i dag än 

innan Basel II. 

När jag fått svaret att det fanns förändringar och fått dem beskrivna går intervjun sedan 

vidare in på arbetssätt och frågan ”Hur har det nya sättet att arbeta med prissättningen 

implementerats i organisationen?” Nyckelord för följdfrågor var här (arbetssätt, 

svårigheter, utbildning, personalens åsikter ). Tanken var här att kunna se till svaren från 

Wahlströms tidigare studie om hur Basel II uppfattades hos personalen och att kunna 

jämföra dessa med respondenternas svar. Samt att kunna belysa eventuella skillnader i 

implementering och arbetssätt hos de olika bankerna. Här var en rimlig tendens att 

förvänta att den uttryckta problematiken är mindre idag än vad som framstod i 

Wahlströms studie, men att det fortfarande finns vissa problem. 

För att kunna få en djupare inblick i det löpande arbetet med prissättningen och hur 

långt bankerna anser sig har kommit i detta ställdes frågan ”Hur upplever du att banken 

ligger till när det gäller arbetet med prissättningen?” (Diversifiering, Hög/låg/rätt nivå 

i kreditportföljen jämfört med målsättning, hur arbetar man i banken för att ta sig till 

den totala nivå man vill ligga på?). Denna fråga har ingen tydlig teoretiskkoppling, jag 

ämnar med den att skapa en bättre bild över hur de svenska bankerna anser sig jobba 

med prissättningsfrågorna och om det finns skillnader i hur långt fram de ligger. 

En annan viktig fråga för uppsatsen var ”Hur skulle du beskriva risken i bankens totala 

kreditportfölj för företagskrediter idag jämfört med innan implementeringen av Basel 

II?” Nyckelord för följdfrågor var här (bankens risktagande, mål framåt angående 

risknivå i kreditportföljen, hur arbetar man med detta). Denna fråga har sin bakgrund i 

de tidigare studier som antyder att stora banker genom Basel II skulle rikta sig mer mot 

lågriskkunder och på så sätt minska risken i sina portföljer. Här förväntas att få en 
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beskrivning av bankens risktagande generellt. Ses en trend så tror jag dock inte att den 

kommer att vara lika tydlig som de resultat som visades i de tidigare studierna, då den 

svenska bankmarknaden består av breda aktörer och ofullständig konkurrens. 

För att kunna få en bättre inblick i hur bankerna ser på Basel III frågades ”Vilka är era 

förväntningar och funderingar inför de Nya Basel III regelverket?” (Styrkor, svagheter, 

Utlåningsförmåga, kapital, likviditet, leverage ratio). Tanken bakom frågan var att 

jämföra bankernas åsikter och funderingar med de som har diskuterats i den offentliga 

debatten, samt att kunna se framåt vad gäller arbete med prissättning och bankernas 

risktagande. På denna fråga förväntas respondenterna kunna ge relativt omfattande 

information kring bankens åsikt om Basel III då detta är något som diskuteras aktivt 

internt och externt på bankmarknaden just nu. Efter det första utformandet av 

intervjuguiden genomfördes en provintervju med en branschkunnig. Provintervjun ledde 

till att några mindre förändringar i intervjuguiden gjordes samt att ytterligare frågor 

kring Basel III lades till. 

 

3.6.3 Genomförande  

När det gäller kontakt med studiens respondenter före och efter intervjutillfället så har 

den metod som beskrivs många författare (bl.a. Andersson, 1994, Jacobsen, 1993 & 

Denscombe 2007) använts. Respondenterna kontaktades innan intervjutillfället via mail 

för att lämna mer information.  Mailet innehöll en kortfattad beskrivning av syftet med 

uppsatsen, vad uppsatsen i stora drag skulle beröra och vilka teman som intervjun 

innehöll. Här beskrevs även att all information var anonym, att både respondenten och 

dennes banktillhörighet skulle behandlas anonymt. Att intervjun skulle ca 30 minuter 

och att den intervjuade sedan skulle få bekräfta all information innan den publicerades. 

Jag meddelade även att respondenterna självklart skulle få ta del av uppsatsen när den 

var färdigställd.  

 

När det sedan blev dags för intervjutillfället ringde jag upp respondenterna, stämde först 

av att de satt avskilt i en lugn miljö där de kunde prata ostört och sedan att det var okej 

att jag spelade in intervjun.  Digital ljudupptagning användes för att få bästa kvalitet på 

ljudinspelningen.  

 

Allmänna probes så som uppmuntran till utveckling, klargöranden och upprepning 

(Andersson, 1994, s.134-141 & Denscombe 2007, s.178) användes löpande under 

intervjuerna för att uppmuntra respondenterna att lämna så tydliga och fullständiga svar 

som möjligt. Jag försökte även att vara så lugn och neutral som möjligt för att inte låta 

stress över önskan att få så djupa och uttömmande svar som möjligt stressa mig i 

intervjusituationen. 

 

Intervjun avslutades genom att, som Denscombe (2007, s.180) föreslår, respondenten 

frågades om det var något ytterligare som denne ville diskutera som han/hon inte ansåg 

att intervjun berört. Jag tackade sedan för respondentens medverkande och avslutade 

intervjun. Samtliga intervjuer varade mellan cirka 40 och 50 minuter (för en detaljerad 

tidsbeskrivning se Bilaga 2). Jag antecknade löpande under intervjun, men endast 

nyckelord, då fokus helt skulle ligga på att vara alert och kunna ställa meningsfulla 

följdfrågor. 
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Kort efter intervjutillfället sammanfattades, genom att lyssna på ljudinspelningen, det 

som sagts under intervjun till ett dokument. Tillsammans med eventuella citat skickades 

sedan detta till respondenten som på så sätt gavs möjlighet att kommentera materialet. 

Samtliga respondenter ansåg att intervjumaterialet hade uppfattats på ett korrekt sätt. 

 

3.6.4 Bearbetning och analys 

Direkt efter intervjutillfällena sammanställdes intervjuerna kortfattat med nyckelord 

som antecknats.  Inspelningarna avlyssnades två gånger för att försäkra att intervjuerna 

uppfattas på ett korrekt sätt. Efter detta kunde intervjuerna med hjälp av inspelningarna 

renskrivas och sammanfattas. 

 

När det gäller analys av intervjuerna valdes att använda en stegvis metod som beskrivs 

av flera författare bland annat Bryman & Bell (2007, s. 593-8), Kvale (2007, s.104-5) 

och Denscombe (2007). Jag började med att dela in respondenternas svar under olika 

teman; Basel II, prissättning, risktagande med mera. Sedan gick jag igenom materialet 

och noterade nyckelord för varje paragraf. Efter detta analyserades materialet för att 

finna gemensamma teman, relationer, likheter och skillnader. Jag återkopplade sedan 

dessa med de teorier som tidigare studerats och analyserade svarens innebörd utifrån 

dessa. 
 

3.6.5 Access 

Jag har varit medveten från start om den möjliga accessproblematiken som skulle kunna 

uppstå i studien och hade förståelse för det som Johansson-lindfors (1993) beskriver att 

det ibland rent av kan vara informationsaccessen som är uppsatsens svåraste moment. 

Trots att jag förstod att det skulle vara svårt att få kontakt med lämpliga respondenter 

för studien så fann jag det möjligt och var målmedveten om att erhålla god access. Jag 

upplevde vidare som förutspått vissa svårigheter att nå utvalda respondenter (vilket är 

naturligt då det i studien har valts att intervjua personer i viktiga positioner och med 

fulltecknade kalendrar) men är mycket nöjd över utfallet.  

 

Jag fick möjlighet att intervjua sex av de utvalda personer som eftersöktes att få 

intervjuas, två banker avstod från att medverka. Då jag genom de deltagande 

respondenterna lyckades täcka in större delen av den svenska bankmarknaden så anser 

jag att jag lyckats bra med accessen till intervjuer. Den generella uppfattningen från 

respondenterna har även varit mycket positiv och flertalet påpekade att Basel var ett 

intressant och mycket diskuterat ämne internt. 

  

Nästa del i access frågan är hur god accessen i de faktiska intervjuerna var, vilket är ett 

svårt ämne att diskutera, då det ibland kan vara svårt att veta hur god accessen 

egentligen har varit. Jag har genomgående upplevt att jag har haft en god access under 

intervjuerna. Jag upplevde att respondenterna kunde tala öppet och ärligt kring ämnet. 

En bidragande faktor till detta kan vara att samtliga respondenter samt banktillhörighet 

behandlades anonymt. Att ställa frågor kring prissättningsarbete och risktagande kan 

anses som känsligt. Då jag inte ställde frågor i termer om specifika marginaler eller 

strategiska detaljer, utan frågade om arbetssätt och tendenser, så tror jag inte att 

respondenterna uppfattade frågorna som känsliga. Det finns dock naturligtvis en 

möjlighet att respondenterna varit mer återhållsamma i vissa svar om de upplevt att 

frågor varit känsliga, detta är dock inget jag har upplevt under intervjuerna.  Ytterligare 
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en bidragande faktor till att respondenterna, som jag upplevde det, talade fritt om ämnet, 

kan vara att Baselprocessen är ett ämne som diskuteras mycket på marknaden just nu. 

Bankerna är intresserade av att höra hur andra banker resonerar och är därför villiga att 

tala öppet om hur deras bank resonerar och agerar kring Baselregelverket. 

 

3.7 Sanningskriterier 

Oavsett studiens storlek är det enligt min mening viktigt att på ett medvetet sätt kritiskt 

granska dess trovärdighet och kvalitéer. När det gäller att kritiskt granska en kvalitativ 

uppsats vetenskaplighet finns det dock olika förhållningssätt, jag har vidare valt att 

diskutera uppsatsen utifrån de sanningskriterier som bland annat Bryman och Bell 

(2007, s.410-14) beskriver.  

 

3.7.1 Överförbarhet  

Att bedöma denna uppsats överförbarhet är svårt ur flera aspekter. Dels är studien 

kvalitativ vilket som bland annat Bryman och Bell (2007, s.413) beskriver ofta leder till 

djupa men relativt unika resultat. Och visst är det så att denna studie går in på djupet 

och granskar tendenser och företeelser. Överförbarheten karaktäriseras av möjligheten 

att använda de genererade slutsatserna från studien i andra miljöer, på nya situationer. 

Generellt sätt kan sägas att studien har en överförbarhet då den innefattar medverkande 

från de banker som tillsammans innehar största delen av bankmarknadsandelarna i 

Sverige. Ytterligare intervjuer skulle därigenom förmodligen inte bidra till att nya 

företeelser framkommer. Resultatet är alltså överförbart för andra studier av Svenska 

banker. Överförbarheten är dock i detta fall mycket kopplad till faktorer i miljön, 

studien är förmodligen inte överförbar i länder som har en annan struktur och 

konkurrenssituation på bankmarknaden. Min bedömning är dock att studien har en 

överförbarhet för studier som genomförs på bankmarknader liknande Sveriges, till 

exempel i andra nordiska länder. 

 

3.7.2 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Att alla val som fattats igenom uppsatsens gång är noga vägda, motiverade och 

tillgängliga för kritik är viktigt för uppsatsens pålitlighet (Bryman & Bell 2007, s.414). 

För mig har det varit viktigt att försöka hålla en synlig röd tråd genom uppsatsen. För att 

läsaren på så sätt skall ha förståelse för val som gjorts och även kunna se kopplingen 

mellan syfte, tidigare teorier, utformning av datainsamling och analys av insamlat 

material. Ett exempel på detta är att temafrågorna är utformade med bakgrund i de 

tidigare teorierna. 

 

Med bakgrund i det Bryman och Bell (2007, s.411) skriver om tillförlitlighet anser jag 

även att man som uppsatsförfattare skall fråga sig om det resultat studien genererat går 

att applicera på verkligenheten utan att det finns motsättningar från andra? För att vara 

försäkrad om detta har samtliga deltagande respondenter fått en kopia av intervjun 

sammanfattat i textform, för att kunna konfirmera och godkänna dess innehåll. Samtliga 

respondenter har vidare godkänt materialet i studien. 
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Samtliga respondenter som medverkat i uppsatsen har varit anonyma, vilket kan anses 

försämra tillförlitligheten i intervjuerna. Då samtliga deltagare var högt uppsatta 

chefer/experter med unik kunskap inom området menar jag dock att deras anonymitet 

inte har påverkat tillförlitligheten utan snarare höjt den då anonymiteten främjade mer 

detaljrika och personliga svar på intervjufrågorna. Tillförlitligheten i uppsatsen bedöms 

vidare som god. 

 

3.7.3 Styrka och bekräfta 

Det har varit viktigt för mig att försöka hålla en så hög objektivitet som möjligt igenom 

uppsatsarbetets gång. Att vara helt objektiv är dock precis som Bryman och Bell (2007, 

s.413) skriver en ren omöjlighet i samhällsvetenskaplig forskning. Igenom min goda 

förförståelse för ämnesområdet kommer naturligtvis även en viss påverkan i form av 

egna ställningstaganden och åsikter inom ämnet. För att undvika att dessa skulle 

påverka intervjuerna skapades en intervjumanual med mycket öppna frågor och 

utrymme för respondenterna att i stor del kunna styra i vilken rikting intervjun skulle gå.  

Vid analysen av det erhållna empiriska materialet var även objektivitet ett ledord och 

genom att göra skriftliga transkriberingar och sammanfattningar av materialet så är min 

uppfattning att objektiviteten har hållits på en god nivå. För att ytterligare försäkra att 

objektiviteten i uppsatsen genomgående varit hög, har en tredje part fått ta del av 

uppsatsen och intervjumaterialet för att kunna bekräfta att analysen och slutsatserna är i 

enlighet med det som det empiriska materialet visar. 
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4. INTERVJUER & ANALYS 

I intervjuer och analys kapitlet behandlas det som framkommit ur de genomförda 

intervjuerna, bland annat att respondenterna delvis beskriver förändringar beroende på 

Basel och att de olika bankerna har hunnit olika långt i arbetet med prissättningen. Det 

empiriska materialet analyseras vidare utifrån den teoretiska referensramen och den 

tidigare forskningen inom området. 

 
 

 

 

4.1 Inledning 

Intervjukapitlet är indelat efter de kategorier och huvudteman som behandlats under 

intervjuerna. För varje kategori kommer det empiriska materialet att redovisas samlat 

och sedan analyseras med bakgrund i teoretiska referensramen. Det insamlade 

intervjumaterialet kommer som tidigare nämnts inte att redovisas intervju för intervju 

utan som samlad information utifrån de olika kategorierna . Samtliga deltagare är 

anonyma och benämns endast som respondenter utan koppling till bank. 
 

Då endast en mindre bank deltog i studien och jämförelser mellan stora och små banker 

därför är svåra att göra kommer fokus i intervjukapitlet huvudsakligen att ligga på de 

stora bankerna och de är endast deras svar som kommer att behandlas under de olika 

temakategorierna. Skillnader som identifierats mellan svaren från de stora bankerna och 

den mindre kommer istället att behandlas och analyseras i ett separat avsnitt sist i 

kapitlet. Trots att en jämförande analys mellan stora och små banker i detta fall inte har 

någon vetenskaplig tyngd är det viktigt att framhålla att skillnader i upplevelser och 

åsikter finns mellan de stora och den mindre banken. 

 

4.2 Basel II- Generellt 

Samtliga respondenter var överens om att Basel II varit ett steg i rätt riktning och att 

regelverket varit viktigt för risk och kapitalfrågor i världen. Att regelverket har 

förbättrat bankernas riskhantering och även varit viktigt för prissättningen av krediter. 

 

”Jag tycker att det är ett bra regelverk, det skiljer agnar från vetet och ger en möjlighet 

att kunna bedöma risk på ett mer sofistikerat sätt än vad man kunde innan och det ger 

möjligheter för välskötta banker att kunna ta vettigt betalt” 

 

Flertalet av respondenterna kommenterade att Basel I hade varit ett för trubbigt 

regelverk och att Basel II varit positivt för de banker som skötte sig väl. Tydligt var 

även att Basel II varit viktigt för prissättningsfrågorna. En av respondenterna beskrev att 

innan Basel II genererades hög vinst genom att ta högre risker men att Basel II har 

möjliggjort för en mer ärlig bedömning av bankernas risktagande. 

 

  

Inledning Basel II-
generellt

Basel II-Arbetet 
med 

prissättningen

Basel II-
Uppföljning av 

personalen

Basel II-
Implementering  

förändringsarbete

Basel II –
Riskanalys och 

risktagande

Basel III-
generellt

Basel III-Påverkan 
på prissättningen

Basel III-
Risktagande

Basel II-Arbetet 
med 

prissättningen

Kritik mot 
Basel III-

Leverage ratio

Basel II-
Skillnader mellan 
de stora bankerna 

och den mindre



36 

 

Dessa generella åsikter om Basel II stämmer även in på vad som skulle förväntas vara 

naturliga åsikter från större banker då Basel II ger möjlighet till bättre klassificering av 

riskerna.  Precis som Eva Srejber (2002, s4.), vice riskbankschef tidigare har uttalat sig 

så innebär Basel II att kreditgivning till mer riskfyllda kunder kräver ett högre kapital 

och vice versa. När stora banker med långrisk kunder kan bevisa att risken är låg, vilket 

det bättre kan genom Basel II som har fler nivåer än Basel I som bedömer alla 

företagskrediter lika, så är det naturligt att de Svenska storbankerna har en positiv bild 

av Basel II. 
 

Trots att alla respondenter var positiva till Basel II uttryckte ett flertal av dem att det 

även var viktigt att påpeka att Basel II hade varit förknippat med mycket arbete och 

dyra implementeringskostnader för bankerna. Två av respondenterna påpekade även att 

Basel II också har brister, främst genom otydlighet i hur bankerna skall beräkna 

kapitalet. Dessa briser är kopplade till lite av den kritisk som uttryckts mot Basel från 

forskningsvärlden (Hedi 2007, Herring 2005, Lastra 2004, m.fl.) Intressant är dock att 

de Svenska bankerna överlag är nöjda med Basel II regelverket och uttrycker ingen av 

den lite allvarligare kritiken kring bland annat konkurrens från icke-banker, som tidigare 

utryckts i den offentliga debatten (Herring 2005, s.276-7). En förklaring till detta kan 

ligga i att de Svenska storbankerna samlat har en otroligt stor marknadsandel och hotet 

från övriga aktörer (icke banker) bedöms således kanske som mindre aktuellt.  

 

4.3 Basel II- Arbetet med prissättning 

4.3.1 En mer diversifierad prissättning 

Samtliga respondenter var tydliga med, att ta betalt utifrån risk det har bankerna mer 

eller mindre alltid gjort, men i och med Basel II har denna riskdifferentierade 

prissättning blivit betydligt viktigare. Hur stor förändringen är skiljer sig lite åt mellan 

bankerna. För en av bankerna har förändringen endast inneburit mindre justeringar i 

arbetet med prissättningen då riskjusterad prissättning hade funnits inom organisationen 

sedan flera år innan Basel II. För andra banker har Basel II inneburit större förändringar 

och ett, till stor del, nytt sätt att tänka kring prissättningen. Tydligt är dock att bankerna 

arbetar med en mer riskbaserad prissättning idag än innan Basel II och att risktänket 

genomsyrar hela organisationen. 
 

” … den är väsentligt mer riskbaserad prissättningen nu och risktänket är väsentligt 

mer integrerat i organisationen” 

 

”Risk kostar pengar, tidigare var det ett mer endimissionellt sätt att se på risk […] det 

blir ett mer differentierat sätt att se på risken i förhållande till pris” 

 

”Prissättningen har blivit bättre, mer rättvisande och mer professionellt” 

 

Intervjuerna visar att de Svenska bankerna, liksom vad som visats i de internationella 

studierna (som behandlats i den teoretiska referensramen) upplever att prissättningen 

har blivit mer riskbaserad efter implementeringen av Basel II. Intressant i denna studie 

är dock att två av de medverkande bankerna redan innan implementeringen av Basel låg 

på en mycket hög nivå vad gäller prisdifferentiering efter risk. En rimlig förklaring till 

detta är bankernas storlek och att de arbetar inom stora verksamhetsområden och i flera 

länder, inte bara Sverige. Naturligtvis har även styrningen av bankerna påverkat denna 
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utveckling då de system som krävs för att klara av en riskbaserad prissättning 

förmodligen är mycket resurskrävande att implementera. 

Samtliga respondenter menar att differentieringen av priserna är något positivt, att det 

blir mer rättvist då risk speglar pris. En av respondenterna förklarar att kostnaden 

tidigare baserades utifrån Basel I vilket innebar att internkostanden för kapitalet ungefär 

låg på samma nivå för alla företagskrediter. Idag däremot baseras det på Basel II vilket 

ger en bred skala av kostnadsnivåer. 

 

4.3.2 Riskjusterad lönsamhet 

En av de mest konkreta förändringarna i arbetssättet när det gäller prissättningen är den 

riskjusterade lönsamheten. Samtliga respondenter beskriver att detta är ett mått som har 

blivit allt viktigare och tros bli ännu viktigare i framtiden. Flera av respondenterna 

förklarar hur en av förändringarna som skett i arbetssättet är att man nu beräkna 

riskjusterad avkastning för samtliga transaktioner. En av respondenterna förklarar även 

att det i dennes bank idag finns ett uttalat krav på riskjusteradavkastning på kapital som 

ej skall understigas vid nya affärer. Samtidigt påpekar dock samtliga respondenter att 

kreditbedömningen är en helhetsbedömning och att det finns betydligt fler aktorer som 

påverkar priset förutom risken, som till exempel meraffärer etc. 

 

Det är tydligt att kontorsrörelsen är den del av bankerna som har påverkats mest av 

Basel II. I flera av bankerna har man inom storkundssegmentet redan jobbat aktivt med 

riskjusterad prissättning. Två av bankerna menar att för deras del har förändringarna i 

princip endast påverkat kontorsrörelsen då de övriga delarna i banken redan innan 

jobbat aktivt med dessa frågor. 

 

4.3.3 Systemförändringar och faktorer som påverkar prissättningen 

För två av bankerna har inga direkta systemförändringar skett, utan endast mindre 

korrigeringar av tidigare system. För dessa banker har Basel II möjligort att de interna 

metoderna kan bli godkända och användas officiellt för kapitalberäkning.  För de två 

andra bankerna har regelverket lett till implementering av nya, mer sofistikerade 

prissättningssystem. En stor skillnad i prissättningsverktyget är att det tar hänsyn till 

kapitalförbrukningen, vilken påverkar det pris som kan ges till kund. De avancerade 

systemen gör att bankerna idag i många fall kan behandla ärenden snabbare och mer 

automatiskt. Tydligt är att för mindre företag behandlas kreditbedömningen 

merautomatiserat medan den för större företag är mer baserad på expertbedömning. En 

intressant aspekt i detta som en av respondenterna tar upp är vilken tyngd, vid 

kreditbedömningen, som skall läggas vid expertbedömning respektive objektiv 

bedömning. Respondenten menar att olika banker lägger olika tyngd vid detta. Detta är 

intressant då det på sikt kan leda till att bankerna bedömer risken i samma engagemang 

olika och därmed sätter olika pris vilket i sin tur kan påverka konkurrensen. Den 

objektiva bedömningen är rimligtvis relativt lika mellan bankerna, då den innefattar de 

kvantitativa bedömningarna så som resultat, balans och kassaflöde (Srejber 2002 s.5-6). 

Expertbedömningen är svårare att hålla i samklang då den bygger på kvalitativa faktorer 

så som konkurrenskraft och ledning (Srejber 2002 s.5-6). Det kan vara svårt att styra 

bankerna i hur mycket fokus som bör läggas till respektive kategori och frågan är även 

om det är en bra lösning. Denna fråga kommer att behandlas vidare längre fram i 

kapitlet. 
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Vad gäller olika faktorers betydelse i prissättningen idag jämfört med innan Basel II 

beskriver de flesta bankerna att man jobbar på i princip samma sätt som tidigare med 

kreditberedning och långivning, fast idag med bättre systemstöd och mer automatiserat.  

En av respondenterna beskriver att faktorerna i prissättningen har samma betydelse dag 

som tidigare, men att de är mer definierade och systematiserade med statistiska 

modeller, men tankarna bakom är samma som de alltid har varit. 

 

Att man i bankerna jobbar med samma faktorer i kreditberedningen och prissättningen 

känns naturligt, de är fortfarande de faktorer som beskrivs i teorierna som är de viktiga 

att se till. Upplåningskostnader, likviditetskostnader, kapitalkrav, avkastningskrav, 

kreditrisk, verksamhetskostnader, konkurrens och kundernas förhandlingsstyrka 

(Finansinspektionen, 2009:02, s.4-14, Hassan & Zazzara, 2006 s.244-246). Det som är 

intressant här är att vikten av de olika faktorerna har blivit tydligare. Den 

kapitaltäckning som varje kredit drar har blivit otroligt mycket viktigare, detta kan ses 

genom bland annat att den riskjusterade lönsamheten har fått kraftigt ökad betydelse 

som uppföljningsmått och att flera av bankerna mäter kapitaltäckning på varje 

transaktion. Kreditrisken hos varje kund kan idag mätas genom mer avancerad rating 

och ges en mer definierar riskvikt. Här kan det vara viktigt som en utav respondenterna 

även påpekade, att de kundansvariga för en dialog med sina kunder om hur den 

bedömda risken i deras engagemang kan förändras. Genom att diskutera 

framtidsstrategier och åtgärder på detta sätt med kunden blir denne även själv mer 

ansvarig och delaktig i sin prissättning, vilket från kundens sida sett bör vara positivt. 

När det gäller likviditetskostnader så har de idag inte fått någon förändrad betydelse 

som sådan, detta kommer dock förmodligen att förändras genom Basel III då 

likviditetskostnaderna kommer att få större betydelse för prissättningen. Men detta 

behandlas i ett senare avsnitt. 

 

4.3.4 Prissättningen i den totala portföljen 

Vad gäller prissättningen i den totala kreditportföljen för företagskrediter så svarade 

respondenterna från två banker att de inom bankerna är på mycket god väg generellt och 

när det gäller de större företagen har man jobbat med detta sedan början av 2000 talet, 

för småföretagen har bankerna kommit en bra bit på vägen men det finns enligt 

respondenterna fortfarande jobb kvar att göra. En av de medverkande bankerna har en 

lång väg kvar innan prissättningen är optimal, enligt den deltagande respondenten, men 

jobbar hårt och målmedvetet för att förbättra diversifieringen i prissättningen. 

Respondenten från den fjärde banken menar att de kommit mycket långt i 

diversifieringen av prissättningen, att banken har jobbat med detta sedan 

implementeringen av regelverket och att de nu ligger på en bra nivå. 

 

Intressant att se är att de medverkande bankerna ligger på lite olika nivåer i arbetet med 

diversifieringen i prissättningen totaltsätt i företagskreditportföljen. Detta kan 

naturligtvis bero på att bankerna har lagt olika betydelse vid och fokus på arbetet med 

uppföljningen av portföljerna och prissättningen i dem. Rimligen borde vi få se en 

harmonisering i prissättningen för varje riskklass är samtliga banker har jobbat sig 

igenom sina kreditportföljer. Bankerna i Sverige ligger dock utifrån studien att döma på 

en bra nivå när det gäller diversifieringen i prissättningen. 
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När det gäller frågan hur man arbetar för en ännu bättre prissättning i den totala 

portföljen svarade flera respondenter att bankerna gör detta genom att löpande förhandla 

om avtal som förfaller och att jobba aktivt med att identifiera kunder som har låg 

riskjusteradavkastning och antingen rätta till bedömningen av risken om denna är 

felaktig, eller rätta till prissättningen i förhållande till risken. En respondent svarade 

även att man från bankens sida jobbar aktivt mot att få gå över till en mer avancerad 

metod av att beräkna Kapitaltäckningskravet och att det kommer att förbättra 

riskdiversifieringen ytterligare. Flertalet respondenter är även överens om att marknaden 

kommer att få se en ännu större diversifiering av pris i förhållande till risk på 

företagskrediter när allt fler banker börjar använda avancerad IRK metod, för då kan 

kostanden för risken mätas ännu bättre. Eventuella konsekvenser av detta diskuteras 

vidare i övriga avsnitt kring IRK. 

 

Viktigt att nämna är även att flera respondenter påpekar att förändringarna i 

prissättningen inte endast beror på Basel II utan även en utveckling på bankmarknaden. 

Bankerna blir allt mer sofistikerade och korrekt prissättning allt viktigare generellt sätt 

för att kunna konkurera och fortfarande skapa god lönsamhet. Den senaste finanskrisen 

har även påverkat bankernas riskhantering och lagt fokus på detta. 

 

4.4 Basel II- Uppföljning av personalen 

Något som har framkommit ur intervjuerna är att uppföljningen av personalen har blivit 

tydligare, delvis på grund av Basel II och är betydligt striktare idag på flera av de 

medverkande bankerna. Uppföljning görs främst på distriktsnivå men även i vissa fall 

på kontorsnivå. Främst har det framkommit att lönsamhetsuppföljningen har fått större 

betydelse. 

 

Ur intervjuerna framgår även att mandaten för prissättningen har förändrats. Två av 

respondenterna beskriver hur befogenheterna hos personalen både för kreditbeviljning 

och för prissättning har förfinats. För kundansvariga på kontoren var mandaten tidigare 

volymbaserade, idag är de baserade på riskjusterad lönsamhet. Detta är en konkret 

förändring av Basel II regelverket. För att få en kreditbeviljad måste 

kapitalförbrukningen vara beräknad och om den riskjusterade lönsamheten är för låg går 

kreditbeslutet till en högre instans.  

 

”Vem som helst får inte sätta pris längre om man inte uppfyller avkastningskravet” 

 

”det har blivit stramare att få lova att agera fritt i prissättningen” 

 

Flera respondenter har vidare kommenterat att bankerna tidigare använde sig av 

volymmål men att de idag lägger fokus på risktänk. En av respondenterna beskrev det 

ökade fokuset på riskjusterad lönsamhet som en del i den förändring bankmarknaden 

har genomgått. Han menade att det sedan krisen på 90-talet funnits olika perioder med 

olika uppföljningsfokus inom bankerna. Efter 90-talskrisen var det viktigaste 

uppföljningsmåttet inlåning och personalen mättes på detta, under senare delen av 2000-

talet har sedan volymerna blivit allt viktigare och personalen har följts upp efter hur 

mycket pengar de lånat ut. I och med Basel II har fokus nu skiftat till den riskjusterade 

lönsamheten.  
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Att uppföljningen av personalens arbete har ökat beror dock inte bara på det nya 

regelverket men Basel II ger ett verktyg för uppföljningen. Två av respondenterna 

förklarar att förändringen i uppföljningen även beror på effektiviseringen av 

bankmarknaden i allmänhet. En annan trolig anledning till att ökad fokus idag ligger på 

uppföljning av personalen kan även, i min mening, vara den senaste finanskrisen. I och 

med krisen har bankerna lidit stora kreditförluster och det blir nu därför allt viktigare att 

ha kontroll over hur besluten och prissättningen är fattade och under vilka grunder. 

Detta för att kunna följa upp kreditportföljerna bättre och kunna reglera potentiella 

risker i tid. 

 

4. 5 Basel II- Implementering och förändringsarbete 

4.5.1 Personalens uppfattning och implementeringsprocessen 

Det är tydligt att implementeringen av Basel II har tett sig olika i de olika bankerna. 

Enligt en utav respondenterna har dennes bank jobbat med liknande system och samma 

arbetssätt under en så pass lång tid innan Basel II trädde i kraft att det inte har varit 

några större förändringar för personalen. Respondenten menar vidare att det även är en 

fråga i hur banken är styrd, och att man i denna bank länge har jobbat efter principen att 

de områden som drar mer eget kapital (områden med högre risk) skall bära kostnaden 

för detta (högre prissättning). 

 

De övriga tre bankerna menar på att det har varit en implementeringsprocess dock av 

lite olika karaktär för dem. En av bankerna har sedan tidigare jobbat med samma 

arbetssätt på storföretagsdelen och för dem har förändringen främst legat hos 

kontorspersonalen. För de två övriga har förändringen implementerats genom hela 

organisationen och inneburit stora förändringar, främst systemmässigt. 

 

Av de tre banker som har angivit att det varit en implementeringsprocess inom 

organisationerna framkommer att det funnits barnsjukdomar i systemen och att det varit 

en inkörsprocess men att det generellt sätt har gått bra.  Två av respondenterna berättar 

att det till en början funnits synpunkter från personalen på systemens funktionalitet men 

att bankerna genom att fånga upp dessa signaler från kontoren löpande kan rätta till fel 

och förbättra systemen. En av respondenterna beskriver dessa synpunkter från 

personalen som att de kundansvariga inte alltid ser samma risker hos sin kund som 

systemet bedömer. Detta kan kopplas till det som Wahlströms (2009) tidigare studie 

visat, att personalen ifrågasatte systemens koppling till verkligheten. Det är naturligt att 

det kan vara svårt för personal som arbetat med kreditbedömning under en lång tid att 

lita på den rating som matas ut ur ett system. Till viss del kan det nog även vara 

hälsosamt att kritisera de bedömningar som systemen genererar för att på så sätt löpande 

upptäcka brister och förbättra systemens funktionalitet. Vilket det även framhålls av 

respondenterna att bankerna löpande gör. 

 

Trots att tre av fyra banker anger att det varit en process och att den av vissa upplevts 

som krånglig och byråkratisk så framhäver de flesta av respondenterna att 

förändringarna till största del har mottagits positivt av personalen. 

 

”Det är en lång resa att implementera i en stor organisation både utbildningsmässig 

och infrastruktur mässigt så det har tagit ett tag men vi har kommit en ganska god bit 

på väg, men det har nog mottagits positivt och det är liksom en förutsättning att det 
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mottas positivt, för alla de modeller som byggs av riskorganisationer och liknande 

måste förankras och accepteras av dem som är nära kunderna ute på kontoren och 

förstår riskerna.” 

 

Det framgår ur intervjuerna att bankerna har mer centraliserade riskfunktioner idag än 

tidigare. Tre utav respondenterna upplever att delar av personalen till en början har 

ansett att systemet varit för byråkratiskt och att det tagit bort beslutskraft från kontoren.  

 

”det är väl som alla andra förändringar att först så tycker en del att det är helt onödigt 

att man inför det och att man tar ifrån kontoren lokal beslutskraft” 

 

Då implementeringen skett successivt har detta dock, enligt två av respondenterna, 

minskat med tiden och idag ses det av de flesta som en del av vardagen. Av de som 

framgår från genomförda intervjuer så är mycket av de frågor och den kritik som 

framkommit ur Wahlströms studie (2005) inte längre aktuella frågor i bankerna. Det är 

även rimligt med tanke på att regelverket nu funnits implementerat fullt ut i över tre år. 

Samtliga barnsjukdomar och implementeringsproblem som funnits borde nu vara lösta. 

Dock framkommer det från intervjuerna att det fortfarande finns personal som är kritisk 

till systemens funktionalitet och den byråkratisering och centralisering som de upplever 

att Basel II medfört sig. Frågan är om det i studien skulle framgå lika positiva svar på 

implementeringsfrågor om dessa istället hade ställts till kundansvariga på bankerna. Det 

är, i min mening, naturligt att de som arbetar på högt uppsatta positioner i bankerna är 

mer positiva till implementeringen än de som jobbar direkt ut mot kund. Intressant 

skulle därför vara att även jämföra hur personalen på kontorens åsikter om 

implementeringen skiljer sig från de svar som erhållits genom intervjuerna i denna 

studie. 

 

4.5.2 Utbildning och kunskap om regelverket 

Samtliga respondenter förklarar att de har jobbat mycket med utbildningar av 

personalen under tidens gång och att uppföljningsutbildningar är viktiga för att hålla 

kunskaperna och förståelsen på en bra nivå. Vad det gäller kunskapen och förståelsen 

hos personalen så skiljer sig svaren dock åt. Tre av bankerna anger att de bedömer att 

personalen överlag idag ser förändringarna som vardag och att de har en god förståelse 

för varför det skall räknas och mätas på ett visst sätt idag. En utav respondenterna anger 

dock att denne upplever att det fortfarande är svårt för personalen att förstå helt hur 

regelverket fungerar och vad det är som påverkar risken i kundbasen. Respondenten 

menar att det är viktigt från bankledningen sätt att hjälpa de kundansvariga att förstå hur 

de kan påverka risken i sin egen kundstock och att Basel II ger verktyg till detta men att 

banken inte har lyckats fullt ut med att hjälpa personalen i detta. Detta är i min mening 

ett otroligt viktigt område att fortsätta arbeta inom, genom att de kundansvariga själva 

förstår risken kan de föra en aktiv dialog med sina kunder och på så sätt även göra 

kunderna mer förstående för prissättningen. En annan intressant aspekt skulle vara att se 

till om personalen på kontoren som jobbar ut mot kund själva anser att de kan 

tillräckligt mycket om regelverket och att de har fått tillräckligt goda möjligheter att lära 

sig om det.  
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Tidsmässigt så har alla banker jobbat med implementeringen innan Basel II regelverket 

trädde i kraft 2007, de flesta respondenterna angav att bankerna började med 

implementeringen 2004. Två av respondenterna tydliggör dock att trots att systemen 

funnits sedan 2004 har de fått allt mer tyngd idag och används nu fullt ut, vilket de 

kanske inte gjorde tidigare. 

 

4.6 Basel II – Riskanalys och risktagande  

4.6.1 Riskanalys och tekniska system 

Endast en av de deltagande bankerna använder sig av en avancerad intern 

riskklassificerings metod (avancerad IRK) och då inte på alla delar av verksamheten. De 

övriga tre använder sig av en grundläggande IRK metod men en utav dem använder 

även den avancerade IRK metoden internt (ej officiellt godkänd av finansinspektionen). 

Detta stämmer väl överens med samtliga tidigare studier som granskats (Repullo & 

Suarez, 2003; Ruthenberg & Landskroner, 2008 och Rimes 2005 m.fl.) som antyder att 

större banker med mer resurser väljer att implementera IRK metoder.  Tydligt är dock 

att det för samtliga banker är viktigt att jobba för att kunna använda en mer avancerad 

metod att mäta det riskvägda kapitaltäckningskravet i framtiden. 

 

Denna strävan efter att få använda den mer avancerade IRK metoden stämmer väl 

överens med vad de bakomliggande teorierna säger. Att bankerna har incitament att gå 

från standardmetoder till mer avancerade interna metoder eftersom att dessa ger en 

bättre koppling mellan kapitalkravet och bankens faktiska risk. (Basel Committee, 

2006:06, s. 134-217, SFS (2006:1 371), kap. 5-6 & Lastra 2004, s. 231-232) Ju större 

del som får bedömas av banken själv, desto mer påverkan på kapitaltäckningen genom 

riskhantering har bankerna och det är därför naturligt att de strävar efter att använda den 

mer avancerade metoden. Den risk som dock finns med att bankerna får bedöma 

riskvikterna alltmer själva genom egna system, och som även behandlats tidigare, är att 

bankerna gör olika bedömningar av risken. En konservativ bank kanske bedömer risken 

som större än en mer liberal bank, detta få i sin tur påverkan på prissättningen och 

därigenom även konkurrensen på marknaden. Frågan här är om det är klokt att styra 

bankerna i detta eller om det är bättre att bankmarknaden genom konkurrensanpassning 

kan lösa detta själv. Det är, i min mening, oavsett om svaret på frågan är reglering eller 

marknadsanpassning, otroligt viktigt att finansinspektionen gör ett bra analysarbete vid 

genomgången och godkännandet av bankernas egna IRK system. För att främja en 

harmonisering av systemen. 
 

För två av de deltagande bankerna har Basel II inte inneburit några systemförändringar, 

de använder samma ratingverktyg idag som innan implementeringen av Basel II 

regelverket. 
 

”Vi putsar vår kristallkula litegrann kan man säga, så att den inte blir så grumlig” 

 

Respondenterna förklarar dock att det kontinuerligt sker förändringar och förbättringar 

av ratingsystemet. En av respondenterna beskriver att de idag använder sig av färre 

faktorer i ratingbedömningen. Då vissa faktorer mäter samma sak har man enligt 

respondenten valt att ta bort en del av dem och förfina systemet med mer specifika 

vikter på de olika faktorerna. Respondenterna från dessa två banker påpekar även att 
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Basel II regelverket kan ses som en best practice på marknaden och att då de redan har 

arbetat på ett bra sätt och legat i framkant har inga stora systemförändringar krävts. 

 

För de övriga två bankerna har Basel II regelverket inneburit implementering av helt 

nya system. Vad gäller olika riskfaktorers betydelse är samtliga respondenter dock 

överens om att den grundläggande kreditbedömningen egentligen inte har förändrats. En 

respondent beskriver det som att riskfaktorerna är de samma som tidigare men delar i 

analysen har blivit mer strukturerad, mer dokumenterad. En annan som att faktorerna i 

systemet är desamma som de faktorer en erfaren handläggare intuitivt ser driver risken, 

men att de har sofistikerats, strukturerats och getts en risktyngd, processen har blivit 

mer automatiserad. 
 

”Ingen skillnad i grundtankarna om vad som driver risk hos en kund, utan det är mer 

att det har sofistikerats och vilken tyngd olika faktorer får” 
 

”Basel II har inneburit att vi har kunnat automatisera det vi tidigare gjorde manuellt” 

 

En tredje respondent beskriver precis som ovan att den grundläggande kreditanalysen är 

samma som tidigare men att synen på hur mycket kapital varje kredit behöver (vilket är 

kopplat till risk) är ny. Respondenten menar vidare att dennes bank jobbar aktivt med att 

vända och vrida på olika riskgrupper och analysera hur mycket kapital banken behöver 

för att kunna hantera riskerna i gruppen.  

 

4.6.2 Risknivå och syn på risktagande 

När det gäller risknivån i den totala kreditportföljen för företagskrediter så menar 

samtliga respondenter på att det inte har skett någon förändring i den totala nivån. Läser 

man bankernas kapitaltäckningsrapporter framgår även att samtliga banker strävar efter 

att hålla en låg risk totalt sett, vilket även framkom genom intervjuerna. 

 

Respondenterna från tre av de fyra bankerna framhåller dock att det går att ta bättre 

kalkylerade risker idag. Två respondenter förtydligar även att det idag kan ta bättre 

betalt i högrisksegment och på så sätt kan parera risken med högre pris samt lättare göra 

en snabb bedömning genom systematiserat arbetssätt. 

 

Generellt sätt kan man säga att studiens resultat kring risktagande inte motsäger de 

tidigare studier som behandlats, men inte heller ger den dem ett tydligt stöd. De tidigare 

studier som behandlats i den teoretiska referensramen antyder sammanfattningsvis att 

stora banker kommer att implementera IRK metoden, flytta sitt fokus allt mer mot 

lågriskkunder och erbjuda dessa en mer förmånlig prissättning. Medan mindre, mer 

osofistikerade banker kommer att implementera schablonmetoden och rikta fokus mer 

mot högriskkunder, kunder med högre risk kommer även att erhålla en mer förmånlig 

prissättning hos de mindre bankerna. (Repullo & Suarez, 2003; Ruthenberg & 

Landskroner, 2008; Rimes 2005 och Falcone, Silipo & Trivieri, 2009). Igenom 

intervjuerna och bankernas kapitaltäckningsrapporter har det framkommit att de 

medverkade storbankerna samtliga använder IRK metoder, vilket överensstämmer med 

tidigare studier. Bankerna har samtliga även, enligt sig själva, en lågriskprofil totalt sett 

och erbjuder även kunder med lägre risk bättre prissättning. Så långt stämmer studiens 

resultat med de tidigare studierna. Det som dock inte bekräftas genom studien är att 

bankerna aktivt skulle jobba mot en lägre risknivå, respondenterna menar att risknivån 
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är oförändrad i jämförelse med innan implementeringen av Basel II. Vidare kan igenom 

studien heller inte ses att kunder med högre risk skulle lämna de stora bankerna och 

vända sig allt mer mot mindre banker på grund av bättre prissättning hos dem. Att dessa 

samband inte kan ses i studien beror troligtvis på konkurrenssituationen och 

bankmarknadens utseende i Sverige. Vi har en bankmarknad i Sverige som domineras 

av ett fåtal stora aktörer som erbjuder ett fullservicesortiment och (de flesta) vänder sig 

till ett brett spektra av kunder. De svenska storbankerna arbetar i princip samtliga både 

mot stora företag (som generellt sätt anses tillhöra ett lägre risksegment) och småföretag 

(som generellt sätt kan anses tillhöra ett segment förknippat med högre risk). Att vi inte 

kan se någon rörelse av högriskkunder till mindre banker beror därmed förmodligen på 

att de stora aktörerna absorberar båda kundgrupperna. I flera av de övriga Europeiska 

länderna ser bankmarknaden annorlunda ut med fler, mindre banker aktiva på 

marknaden och det är därför kanske naturligt att man i dessa länder skulle kunna se 

större diversifiering i kundsegment mellan bankerna i dessa länder. En utav de 

granskade studierna tar även upp denna aspekt, att effekterna av Basel II på 

differentieringen av bankernas kundsegment blir tydligare ju större konkurrensen är och 

där med även otydligare ju mindre konkurrensen är (Rimes 2005). Detta ger ytterligare 

tyngd till hypotesen att det är konkurrenssituationen som ligger bakom det faktum att 

studien inte visar på samma förändringar i Sverige som de övriga studierna visar på 

ibland annat Italien och Israel. 
 

Trots att ingen av de medverkande bankerna menar att de idag jobbar aktivt för att 

förändra sin risknivå gällande portföljen för företagskrediter framkommer att två av 

respondenterna förväntar sig att detta kommer att förändras i framtiden i och med Basel 

III. Detta behandlas ytterligare under ett senare avsnitt.   

 

4.6.3 kreditmöjligheter för högrisksegmentet 

Tre av fem respondenter anser att det borde vara lättare för kunder inom högrisk 

segmentet att erhålla krediter idag än innan implementeringen av Basel II. De övriga två 

menar på att det ej har skett någon förändring för denna kategori att erhålla krediter. 

Respondenterna som menar att möjlighet för kunder med högre risk att erhålla krediter 

har förbättrats förklarar att bankerna kan idag fatta mer intelligenta beslut, hög risk kan 

kompenseras med bättre betalt, det finns andra möjligheter att väga risk mot pris idag. 

Respondenterna som inte ser någon förändring i svårighetsgrad för högriskkunder att 

erhålla kredit menar dock att prissättningen för dessa kunder nu speglar risken tydligare. 
 

Att prissättningen blivit högre för kunder med högre risk stämmer väl in på samtliga 

tidigare studier som behandlats i den teoretiska referensramen. Att det däremot skulle 

vara lika svårt eller till och med lättare för högriskkunder att erhålla krediter idag 

jämfört med innan implementeringen av Basel II motsäger det som konstaterats i den av 

de tidigare studier som granskats. Falcone, Silipo & Trivieri (2009) konstaterar genom 

sin studie att bolag med högre risk associerade till sig, under Basel II, kommer att få 

betala ett högre pris för sina krediter samt få det svårare att erhålla krediter. 

Förklaringen till att de Svenska bankerna talar om något av en motsats till 

svårighetsgraden att erhålla krediter beror kanske även den till den konkurrenssituation 

som råder i Sverige. 
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4.7  Basel III generellt 

Samtliga respondenter är överens om att de nya Basel III reglerna generellt sätt innebär 

en stor förändring för bankmarknaden. Respondenterna är även överens om att 

huvuddragen i regelverket är bra och flera av dem påpekar att likviditetsreglerna är en 

nödvändighet. Det som dock har väckt oro hos de svenska bankerna är den så kallade 

leverage ration. Samtliga respondenter har påpekat att dessa regler är mindre bra. 

Leverage ratio kommer att behandlas under avsnittet kritik mot Basel III. 

 

4.8 Basel III- Påverkan på prissättningen 

Alla deltagande respondenter tror att Basel III kommer att påverka prissättningen, dels 

genom högre kapitalkrav och dels genom ökade likviditetskostnader. Till vilken grad 

prissättningen kommer att förändras är dock inte respondenterna säkra på. Bankerna 

kommer att få ökade kostnader i och med det nya regelverket, men hur stor del av dessa 

kostnader som kommer att läggas över på marknaden kan ingen av respondenterna svara 

på. 

 

Vad gäller påverkan från det högre kapitalkravet på prisdifferentieringen risk- pris, tror 

de flesta respondenterna inte att detta kommer att ändras så mycket, då detta redan är 

gjort via Basel II. Men kostanden för ökat kapital kommer att leda till högre priser 

generellt.  Flera av respondenterna resonerar dock att det är osäkert om hur mycket den 

generella nivån kommer att öka eftersom Svenska banker i princip redan har anpassat 

sig till den höjda nivån på kapitalkravet.  
 

”Ja priserna kommer att förändras, frågan är om de kommer att förändras i Sverige, 

beroende på att vi egentligen är lite överkapitaliserade i Sverige idag” 
 

 

 

Basel III reglerna innebär i praktiken att den minsta nivån på kapital som skall hållas av 

bankerna höjs från 8 procent av de riskvägda tillgångarna till 10,5 procent (Basel 

Committee 2010:09, s.1-7, Frisell & Bäckström 2010:01, s.1-2  & Sveriges riksbank, 

2010:10, s. 46-47). Av de medverkande bankernas kapitaltäckningsrapporter framgår att 

kapitaltäckningsgraden för 2009 ligger kring 10-14 procent respektive för bankerna. Att 

det höjda kapitaltäckningskravet inte kommer att få några drastiska effekter på de 

svenska bankerna är därför rimligt. 

 

En av respondenterna diskuterar även kring att hur stor del av kostnaden för bankerna 

som läggs på marknaden kommer att bero på om investerarnas avkastningskrav på 

bankerna kommer att minska på sikt. Detta är en intressant aspekt som kommer att 

diskuteras mer i detalj lite senare i kapitlet. 

 

Vad gäller de ökade likviditetskostnaderna som Basel III regelverket förväntas medföra 

för bankerna är respondenterna eniga om att dessa kommer att få en synlig effekt på 

prissättningen samt differentieringen av priser efter olika löptider. I och med de nya 

likviditetsreglerna som ingår i Basel III kommer bankernas fundingkostnader att öka 

eftersom att ökade likviditetsbuffertar kostar pengar. Dessa likviditetskrav kommer 

därför bidra till att det blir dyrare att låna pengar på längre löptider, beroende på att 

banken måste hålla längre kapital vilket kostar mer än kortsiktigt kapital. 

Prisdifferentieringen kommer även påverkas av hur likvida krediterna är, det vill säga 
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hur bindande de är från bankens sida. Den marginal som bankerna tidigare tagit ut för 

att kompensera för likviditetskostanden har historiskt sett varit mycket liten och detta är 

därför en relativt stor förändring för marknaden. 

 

Beroende på hur stora marginalhöjningarna för att kompensera för bankernas ökade 

likviditetskostnader blir är detta en mycket viktig aspekt för låntagare. Blir denna del av 

marginalen som bankerna tar ut mycket hög finns anledning för företag som är låntagare 

att gå igenom sina upplåningspolicys för att bestämma vilken den nödvändiga nivån på 

långsiktig upplåning är. Då kortare kapital kommer att vara billigare att låna så är en för 

stor del av långsiktigt kapital kanske onödigt kostsamt. För de större företagen blir det 

kanske även aktuellt att jämföra kostanden för långsiktig upplåning hos bankerna med 

den på marknaden (genom att till exempel ge ut företagsobligationer) för att finna den 

bästa lösningen. 

 

Vidare kan även diskuteras om dessa likviditetsregler kommer att innebära ett nytt 

konkurrensmedel för bankerna. Att bankerna kommer att konkurera om vem som kan 

låna upp kapital till bästa pris på rätt löptider. Till viss del finns även denna konkurens 

idag men den kan, enligt min mening, komma att bli mycket tydligare i framtiden. 

Bankernas externa rating och ryckte på marknaden kommer därmed även att få allt 

större betydelse då den är en viktig faktor i priset för bankernas upplåning på den 

externa marknaden. 

 

4.9 Basel III- Risktagande 

När det gäller förväntningar på förändringar i framtida risktagande hos bankerna går 

respondenternas svar lite isär. Respondenterna från två av bankerna menar på att 

bankernas risktagande förmodligen kommer att minska i framtiden.  De resonerar kring 

att bankerna kommer att ta mindre risker i och med Basel III eftersom att det blir dyrare 

för dem att hålla kapital.  De övriga respondenterna instämmer dock inte i detta 

argument och tror inte att risktagandet i deras banker kommer att förändras i och med 

Basel III. Däremot påpekar de att den riskjusterade avkastningen kommer att fortsätta 

att få allt större betydelse. 

 

Även vad gäller bankernas framtida utlåningsförmåga går åsikterna något isär. De flesta 

av respondenterna tror inte att bankernas utlåningsförmåga generellt sätt kommer att 

minska. En utav respondenterna varnar dock för att om Baselkommittén ställer kraftigt 

ökade kapitalkrav i framtiden så kan det påverka utlåningsförmågan, då kapitalet blir en 

tydlig restriktion. Denna diskussion kan kopplas till den kritik som riktats mot Basel III 

regelverket. Forskarna menar bland annat på att reglerna kan leda till att 

utlåningsförmågan minskar och att det blir svårare för kunder klassade med hög risk att 

erhålla krediter (Allen 2010 och Went 2010). Respondenterna från de Svenska bankerna 

uttrycker dock ingen oro för att det skulle bli svårare för kunder med högre risk att 

erhålla krediter. Tvärtom menar de på att detta segment förmodligen har det lättare idag 

att erhålla krediter . En intressant fundering gällande den svenska situationen är snarare 

om det inte kommer att bli, kanske inte svårare, men dyrare relativt sett, för lågrisk 

kunder att låna. Detta beroende på att den så kallade leverage ratio som skall uppgå till 

3 procent av de totala tillgångarna inte tar hänsyn till risknivå och att bankerna tjänar 

relativt sett mer på en kund med högre risk en med lägre för denna procentandel. 
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Flera av respondenterna kommenterade även att bankernas lönsamhet i framtiden 

kommer att bli lägre och några av dem säger att deras banker redan går ut och förmedlar 

detta till aktieägarna för att de skall vara införstådda i de nya förhållandena som Basel 

III kommer att medföra. Detta är något som Went (2010, s-7-8) diskuterar, han menar 

att bankerna kommer att behöva skaffa ytterligare kapital för att uppfylla de nya 

reglerna och att en ökad efterfrågan på kapital kan driva upp kostnaden för kapitalet. 

Bankerna kommer på grund av likviditetsreglerna även att behöva hålla mer långsiktig 

likviditet vilket även medför dyrare kostnader. Detta tillsammans kommer att minska 

bankernas vinster menar Went. De genomförda intervjuerna tyder på att detta 

resonemang är korrekt, det som dock kan frågas är huruvida det faktum att de svenska 

bankerna är välkapitaliserade kan komma att mildra effekterna. 
 

Baselkommittén hävdar genom sin egen undersökning att bankernas risktagande 

kommer att minska i och med Basel III reglerna, och att investerarnas avkastningskrav 

också kommer att minska i och med detta.  De menar vidare att detta medför ett 

utrymme för bankerna att använda vinstmedel i högre utsträckning för att möta de ökade 

kostnaderna i och med implementeringen av Basel III regelverket. Då det har förts en 

allmän debatt kring detta påstående så ansåg jag det intressant att höra hur de svenska 

bankerna resonerade kring detta. Samtliga respondenter kände till argumentationen och 

medgav att det är en svår och relativt teoretisk fråga om hur marknaden kommer att 

reagera på förändringarna inom banksektorn.  

 

Av de fem respondenterna menade tre att det teoretiskt sett låter rimligt men att de inte 

alls kunde spekulera i om marknaden kan anpassa sig i detta. Den fjärde respondenten 

förklarade att denne förväntar sig att banksystemet kommer att bli säkrare och 

bankaktier med detta en tryggare investering. Respondenten menar vidare att denna 

ändrade riskprofil på bankaktier kommer att leda till att investerare kommer att kräva 

lägre avkastning. Den femte respondenten förklarade tvärtemot den fjärde att 

avkastningskravet från investerare förmodligen inte kommer att förändras. 

Respondenten menade vidare på att en viss justering skulle kunna ske men att 

marknaden generellt sätt förmodligen inte klara av att göra en differentiering mellan 

bankernas risktagande och att avkastningskraven därför troligtvis inte kommer att 

minska. 
 

En rimlig analys är onekligen att det med längre lönsamhet och dyrare kapital, men 

samma avkastningskrav från investerare kommer att bli en tuff marknad för bankerna i 

framtiden. Det kan naturligtvis bli en problematik i vem som skall vara intresserad av 

att köpa bankaktier om inte marknaden bedömer att risken i banksektorn har minskat 

och att avkastningskravet därför sjunker något. En dellösning för bankerna är 

naturligtvis att lägga över så mycket av de ökade kostnaderna som möjligt på 

marknadspriserna, detta skulle dock inte emotses väl av de flesta kunder varvid min tro 

är att bankerna kommer att vara måttliga i detta. 
 

4.10 Kritik mot Basel III- Leverage ratio 

En del i de nya Basel III reglerna som har diskuterats högt och febrilt av de svenska 

bankerna är det så kallade leverage ratio, som kräver att bankerna skall hålla en 

bruttosoliditet som uppgår till minst 3 procent av bankens totala tillgångar. Samtliga 

respondenter har uttryckt kritik mot måttet och flera ut av dem förklarar att det är ett 

steg bakåt för Basel regelverket. 
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”leverage ratio är ett Basel noll mått” 

 

”Leverage ratio slår undan hela fundamentet för hur man har sett på kapital, att det 

skall finnas en relation mellan kapital och risk” 

 

 

En respondent beskriver det som att Basel I var trubbigt men att leverage ratio är ännu 

trubbigare och därför kan kallas för ett ”Basel noll mått”. Respondenterna förklarar 

vidare samtliga att de är negativa till leverage ratio eftersom att det inte är ett 

riskjusterat mått och därför riskerar att straffa välskötta banker som tar låg risk. Måttet 

straffar banker som tar låg risk vilket är ett hot för de nordiska bankerna som har stora 

andelar bolån i sina balansräkningar. Nordiska banker har till stor del sina bolånestockar 

i balansräkningen tillskillnad från många andra Europeiska länder och bland annat US 

där det är vanligt att bolånestockarna värdepapperiseras (Sveriges bankförening, 

2010:04). Detta är förmodligen den stora anledningen till varför de svenska bankerna 

varit så upprörda kring leverage ratio, då det påverkar svenska banker mer än utländska.   

 

Flera av respondenterna påpekar att leverage ratio ger fel incitament. En bedräglig 

tydlighet, att banker bakom detta mått kan man dölja både höga och låga risker, ett så 

enkelt mått fungerar inte optimalt. En av respondenterna menar att leverage ratio införs 

för att tillsynsmyndigheterna vill ha ett enkelt mått, (Basel har blivit alldeles för 

komplicerat och tillsynsmyndigheten har svårt att följa upp och bankerna kan 

manipulera systemet) men att införa ett system som är mycket simpelt och som inte 

mäter det man vill mäta är inte rätt väg att gå. Respondenten menar istället att 

kompetensen hos både banker och tillsynsmyndigheten måste öka. 

 

En av respondenterna förklarar vidare att det nu ser ut som att leverage ratio kommer att 

hamna på en rimlig nivå men ser fortfarande ett orosmoln för att det på sikt kan 

stimulera en utveckling att krediter placeras utanför bankmarknaden 

(värdepapperisering). Detta stämmer väl in med den oro som den Svenska 

bankföreningen tidigare har uttryckt och är ett rimligt scenario med tanke på hur 

leverage ratio måttet relativt sett straffar banker med låg risk i sina låneportföljer. 

Viktigt att kommentera är dock att Bankföreningen består av bankerna som verkar i 

Sverige och skall spegla deras synpunkter.  

 

4.11 Skillnader mellan de stora bankerna och den mindre  

Den största skillnaden mellan de stora bankerna och den mindre som framkommit 

genom intervjuerna är att Basel II regelverket inte alls har haft samma påverkan på 

arbetet med prissättningen för den mindre banken som för de stora. Den mindre banken 

använder sig av den grundläggande schablonmetoden för att beräkna 

kapitaltäckningskravet och har inte implementerat några nya system eller dylikt som har 

förändrat eller påverkat arbetssättet. Banken använder sig inte av rating utan 

standardiserade scoringmodeller. Detta är naturligtvis en stor skillnad jämfört med de 

banker som infört helt nya system och haft en lång och genomgripande 

implementeringsprocess. 

 

Den bild som framkommer ur intervjuerna stämmer väl överens med samtliga tidigare 

studier som granskats (Repullo & Suarez, 2003; Ruthenberg & Landskroner, 2008 och 
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Rimes 2005 m.fl.) som antyder att större banker med mer resurser väljer att 

implementera IRK metoder medan mindre banker utan samma resurser kommer att 

välja att använda sig av schablonmetoden för att beräkna kapitaltäckningskravet. 

 

Det framgår även från intervjun med respondenten från den mindre banken att denne 

anser att de stora bankerna har en fördel då de har resurser att utveckla system för 

riskhantering och få sina IRK metoder godkända hos finansinspektionen. Då IRK 

modellerna innebär att de kan mäta risken mer korrekt och behöver på så sätt hålla 

mindre kapital relativt sett. Respondenten menar att det är svårare för mindre banker 

med mindre resurser. Dessa kommentarer är i samma linje som delar av den kritisk som 

Basel II regelverket tidigare har fått av forskningsvärlden (Hedi 2007, Herring 2005, 

Lastra 2004, m.fl.) kring Basel II:s möjliga effekter på konkurrensen. Den oro som 

uttrycks här rör främst att stora banker (som förutsätts ha råd att implementera en IRK 

metod) kommer att åtnjuta en fördel framför små banker (som förmodligen inte kan 

bära implementeringskostnaden av en IRK metod) ( Herring, 2005, s.276-7 & Lastra, 

2004, s.234). Detta speglar även det som framgår genom studien att de stora bankerna 

har haft resurser att implementera IRK metoder medan den mindre banken använder sig 

av schablonmetoden eftersom att det hade varit för kostsamt att implementera ett nytt 

system. Att de stora bankerna inte uttrycker någon kritik mot detta har tidigare 

behandlats men att den mindre banken lyfter upp en sådan kritik är alltså naturligt med 

bakgrund i den tidigare kritiken av Basel II regelverket. 

 

Tidigare studier tyder på att mindre banker skulle rikta mer fokus mot högriskkunder 

och att högriskkunder även aktivt skulle välja mindre banker för att erhålla en bättre 

prissättning (Repullo & Suarez, 2003; Ruthenberg & Landskroner, 2008 och Rimes 

2005 m.fl.). Detta är dock inget denna studie kan ger tecken på, då respondenten från 

den mindre banken inte såg någon föränding i risktagande eller i kundsegment. Detta 

kan som tidigare diskuterats bero på att den svenska bankmarknaden är dominerad av 

ett fåtal stora aktörer. 

  

En gemensam faktor som identifierats mellan samtliga banker är att uppföljningen av 

personalen blir allt viktigare och att lönsamhetsuppföljning får allt större tyngd. 

  

Respondenten från den mindre banken tror liksom de övriga respondenterna att Basel III 

kommer att påverka prissättningen, dels genom de generella höjningarna av 

kapitalkraven men även genom likviditetsreglerna som ökar upplåningskostnaden. 

Respondenten från den mindre banken misstänker dock att det kan bli svårare för 

mindre banker som har en mindre produktflora att överföra denna ökade kostnad på 

kunder, vilket kan innebära en nackdel för mindre banker. 

 

Vad det gäller åsikterna kring Leverage ratio finns också en skillnad mellan den mindre 

och de stora bankerna. Respondenten från den mindre banken instämmer i att leverage 

ratio innebär lite att gå tillbaka till Basel I. Men tror tvärtemot de stora bankerna att 

leverage ratio generellt sätt kommer att vara positivt, i alla fall för mindre banker. Detta 

då det gör att alla banker får samma förutsättningar för denna del av kapitalkravet vilket 

ger samma spelutrymme för alla banker.  
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5. SLUTSATSER OCH DISSKUSION 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion och sammanfattning kring de slutsatser som 

uppsatsen genererat, bland annat att studien inte kan ge stöd för de tendenser på 

bankmarknaden som tidigare forskning visar på. Kapitlet innehåller även en 

beskrivning av studiens praktiska teoretiska bidrag till näringsliv och 

utbildningsinstitutioner samt förslag till vidare studier. 

 

 

 

 

5.1 Forskningsfrågorna och slutsatser 

Studiens forskningsfrågor återges nedan: 
 

Hur har Basel II regelverket påverkat de Svenska bankernas risktagande och arbete 

med prissättning av företagskrediter? 

 

Hur förväntar sig de Svenska bankerna att de nya Basel III reglerna kommer att 

påverka det framtida risktagandet och arbetet med prissättning av företagskrediter?  
 

Svaren på dessa forskningsfrågor och studiens slutsatser kan sammanfattas i följande 

punkter: 

 

 Vad gäller den första forskningsfrågan så är den generella uppfattningen utifrån 

de genomförda intervjuerna, att bankernas risktagande inte tillsynes har 

förändrats men att arbetet med prissättningen har förändrats. Detta genom mer 

avancerade system, ett ökat risktänk, större fokus på riskjusterad lönsamhet, 

förändrade mandat för prissättning samt tyngre vikt på uppföljning av 

personalen. Hur stora dessa förändringar är skiljer sig dock åt mellan bankerna.  

 

 Vad gäller den andra forskningsfrågan kan konstateras att samtliga medverkande 

respondenter förväntar sig en förändrad prissättning i och med Basel III genom 

påverkan av bland annat höjt kapitaltäckningskrav och likviditetskrav. När det 

gäller det framtida risktagandet går åsikterna isär då vissa av de medverkande 

respondenterna förväntar sig ett lägre risktagande i framtiden medan andra tror 

att det kommer att vara oförändrat.  Konstateras kan dock att ingen respondent 

förväntar sig ett ökat risktagande från bankernas sida i framtiden. 

 

Nedan kommer nu dessa slutsatser kortfattat att tydligöras utifrån studiens resultat och 

analysen av resultatet. 
 

När det gäller risktagande tyder studiens resultat till stor del inte på samma slutsatser 

som de tidigare studier som behandlats i den teoretiska referensramen.  Samtliga av de 

stora bankerna som medverkade i studien hade visserligen implementerat en intern 

riskklassificerings metod (IRK metod), så som de tidigare teorierna visade (Repullo & 

Suarez 2003, Ruthenberg & Landskroner, 2008, Falcone, Silipo & Trivieri, 2009 m.fl.) 

samt erbjuder idag förmånligare prissättning till kunder med lägre risk enligt vad de 

tidigare studierna förutsåg.  Men till skillnad från de tidigare studier som gjorts av 

europeiska forskare (ibid.) visar denna studie inte på att de stora bankerna aktivt skulle 
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flytta fokus allt mer mot lågriskkunder eller att kunder med högre risk skulle lämna de 

stora bankerna och vända sig mot mindre banker på grund av bättre prissättning hos 

dessa.  Igenom intervjuerna och bankernas kapitaltäckningsrapporter har det 

framkommit att de medverkade storbankerna samtliga, enligt sig själva, redan idag 

håller en lågriskprofil totalt sett. Att dessa samband inte kan ses i studien beror vidare 

troligtvis på konkurrenssituationen och bankmarknadens utseende i Sverige. Vi har en 

bankmarknad i Sverige som domineras av ett fåtal stora aktörer som erbjuder ett 

fullservicesortiment och (de flesta) vänder sig till ett brett spektra av kunder. De 

svenska storbankerna arbetar i princip samtliga både mot stora företag (som generellt 

sätt anses tillhöra ett lägre risksegment) och småföretag (som generellt sätt kan anses 

tillhöra ett segment förknippat med högre risk). Att vi inte kan se någon rörelse av 

högriskkunder till mindre banker beror därmed förmodligen på att de stora aktörerna 

absorberar båda kundgrupperna. I flera av de övriga Europeiska länderna ser 

bankmarknaden annorlunda ut med fler, mindre banker aktiva på marknaden och det är 

därför kanske naturligt att man i dessa länder skulle kunna se större diversifiering i 

kundsegment mellan bankerna i dessa länder. En utav de granskade studierna tar även 

upp denna aspekt, att effekterna av Basel II på differentieringen av bankernas 

kundsegment blir tydligare ju större konkurrensen är och där med även otydligare ju 

mindre konkurrensen är (Rimes 2005). Detta ger ytterligare tyngd till hypotesen att det 

är konkurrenssituationen som ligger bakom det faktum att studien inte visar på samma 

förändringar i Sverige som de övriga studierna visar på ibland annat Italien och Israel. 
 

När det gäller arbetet med prissättningen av företagskrediter så tyder studiens resultat på 

att det finns konkreta förändringar i arbetet som kommit till mycket på grund av 

Baselreglerna. Studien visar, liksom de internationella studierna (Repullo & Suarez 

2003, Rimes 2005, Falcone, Silipo & Trivieri, 2009), att prissättningen har blivit mer 

riskbaserad efter implementeringen av Basel II. Intressant i denna studie är dock att två 

av de medverkande bankerna redan innan implementeringen av Basel låg på en mycket 

hög nivå vad gäller prisdifferentiering efter risk. En av de mest konkreta förändringarna 

i arbetssättet när det gäller prissättningen är den riskjusterade lönsamheten. Studien 

tyder på att detta är ett mått som har blivit allt viktigare (och tros bli ännu viktigare i 

framtiden) och att vissa banker beräkna riskjusterad avkastning för i princip samtliga 

transaktioner. Studien tyder även på att bankerna idag baserar kreditbeviljnings- och 

prissättningsmandaten allt mer utifrån krediternas riskjusterade lönsamhet istället för 

dess volym och att när en viss nivå av riskjusterad lönsamhet inte uppnås går beslutet 

till en högre instans. Det framgår även att uppföljningen av personalen har fått en allt 

viktigare roll och att Basel II har gett enkla verktyg för detta genom att det är lätt att 

följa upp de kundansvariga efter riskjusterad lönsamhet i kundstocken. Vad gäller 

arbetet med prissättningen så visar studien slutligen även på att bankerna har fått mer 

avancerade prissättningsverktyg. Två av bankerna har fått helt nya system medan två 

endast har gjort mindre förändringar i sina system. En stor skillnad i 

prissättningsverktygen idag är att det tar hänsyn till kapitalförbrukningen, vilken 

påverkar det pris som kan ges till kund. De avancerade systemen gör att bankerna idag i 

många fall kan behandla ärenden snabbare och mer automatiskt. 

 

Studien tyder vidare på att de svenska bankerna förväntar sig att de nya Basel III 

reglerna generellt sätt kommer att innebära en stor förändring för bankmarknaden och 

att reglerna kommer att påverka prissättningen, dels genom högre kapitalkrav och dels 

genom ökade likviditetskostnader. Denna förväntade prisökning stämmer överens med 

vad Baselkommitténs egenbeställda konsekvensstudier visar (Basel Committee, 
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2010:08a, s. 1-5). Studiens resultat tyder dock vidare på att prisdifferentieringen risk- 

pris inte förväntas ändras så mycket inom de Svenska bankerna, då detta redan är gjort 

via Basel II men att kostanden för ökat kapital kommer att leda till högre priser 

generellt. Hur stor denna ökning blir är dock oklart då de svenska bankerna redan idag 

är välkapitaliserade. Detta ligger i samklang med vad riskbankens pågående studier 

kring Basel II:s effekter tyder på (Sveriges riksbank, 2010:10, s. 49), att effekterna för 

de Svenska bankerna kanske blir mildare beroende på att de håller en högkapitalnivå. 

 

Vad gäller bankernas likviditetskostnader tyder den genomförda studien på att ökade 

likviditetskostnader förväntas ge en synlig effekt på prissättningen och differentieringen 

av priser efter olika löptider. Samtliga respondenter antyder att det i framtiden kommer 

att bli en större prisskillnad att låna på längre löptider, då det kostar bankerna mer att 

hålla långsiktig likviditet. Prisdifferentieringen kommer även påverkas av hur likvida 

krediterna är, det vill säga hur bindande de är från bankens sida. 

 

När det gäller bankernas framtida risktagande kan studien, genom genomförda 

intervjuer, sägas ge stöd åt antagandet att bankernas risknivå inte kommer att höjas. Det 

finns dock genom studien inget tydligt stöd för att bankernas framtida risknivå skulle 

sänkas i framtiden, så som Baselkommittén genom sin konsekvensstudie antyder (Basel 

Committee, 2010:08b, s. 3-6). Studien tyder på att åsikterna kring detta hos de svenska 

bankerna går isär, då vissa medverkande respondenter förväntar sig lägre risktagande i 

framtiden medan andra tror att det kommer att vara oförändrat.  
 

5.2 Reflektioner och diskussion kring studiens slutsats 

Mycket av det som visat sig igenom denna studie var tendenser som förväntades att ses. 

Att studien skulle visa på mindre effekter i form av diversifiering av banker mellan dem 

som riktar sig till högriskkunder och dem som riktar sig till lågriskkunder var väntat. 

Bland annat eftersom att en tidigare studie (Rimes 2005) beskrivit att en marknad med 

ofullständig konkurrens skulle mindra diversifieringseffekterna av banker från Basel II. 

Men även eftersom att den svenska situationen med fullsortiment banker som riktar sig 

till många grupper förväntades att även ha en mildrande effekt på diversifieringen. 

Förvånande är dock att studien inte visade på några av dessa effekter. Detta kan som 

tidigare diskuterats beror på konkurrenssituationen i Sverige, att i princip samtliga 

storbanker erbjuder ett fullsortiment till många kundgrupper av olika riskklass, samt att 

de Svenska bankerna är välkapitaliserade generellt sätt i förhållande till många av de 

utländska bankerna.  

 

Intressant aspekt som framkommit genom studien är att de Svenska storbankerna innan 

Basel II låg på ganska olika nivåer systemmässig när det gällde riskhantering.  Detta var 

ett oväntat resultat och intressant eftersom att samtliga av bankerna är storbanker med 

mycket resurser och har dessutom verksamhet i flera länder. Förväntat var att bankerna 

skulle ligga på samma nivå men det visade sig att två av dem låg långt framför tekniskt 

sett vid införandet av Basel II, detta försprång suddades dock alltmer ut efter 

implementeringen. Detta är en intressant aspekt då den, i min mening, lyfter fram det 

faktum att det inte endast är resurser utan även verksamhetsstyrning och strategier som 

styr hur nya sätt att arbeta implementeras. 
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En intresseväckande del av resultatet, som var mycket framgående genom intervjuerna, 

är det ökade fokuset på uppföljning av riskjusterad lönsamhet. Det är intressant 

eftersom att det framgick tydligt att detta var viktigt för samtliga aktörer och kan ses 

som en ny trend i arbetssättet med prissättningen. Intressant att fundera kring är 

huruvida detta kommer att få ännu större betydelse i och med Basel III eller om det 

kommer att utvecklas nya mått successivt. Det som är intressant med den riskjusterade 

lönsamheten som mått är att det faktiskt bör finnas ganska mycket som kredittagaren 

själv kan göra för att öka den riskjusterade lönsamheten och därigenom kanske få 

möjlighet att erhålla ett lägre pris. Exempel på åtgärder kan vara att erbjuda en bättre 

säkerhet för lånet, att lägga fler bilaffärer hos banken, förbättra kassaflöde i 

verksamheten med mera. Det är, i min mening, viktigt att bankerna i framtiden kan föra 

en dialog med kunderna kring detta, dels för att dem skall få bättre förståelse för 

prissättningen men även för att de skall få en större möjlighet att påverka det pris de 

betalar för sina krediter. Detta kommer förmodligen även att bli ännu viktigare i och 

med Basel III när bankernas likviditetskostnader väntas öka och prissättningen 

differentieras ytterligare efter löptider. 

 

Något som hade varit intressant att kunna göra en bättre granskning av i studien är 

jämförelsen mellan stora och små banker. Detta kunde inte göras på ett fullt tillförlitligt 

sätt i denna studie på grund av bortfall. Det faktum att det finns få små banker i Sverige 

som vänder sig företagskunder bidrog naturligtvis också. En mindre jämförelse som 

gjorts visar att det finns stora skillnader och det är därför en intressant del att studera 

närmare. 

5.3 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 

Den genomförda studien har genererat tydliga praktiska och teoretiska bidrag, några av 

dessa kommer att diskuteras nedan.  

 

Studien har ett tydligt praktiskt bidrag genom ett kunskapsutbyte för bankerna. I och 

med att Basel i allra högsta grad är ett regelverk under förändring finns en nytta i att 

kunna utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan bankerna. Denna studie bidrar 

med en bild av hur olika banker arbetar med dessa frågor och med erfarenheter och 

förväntningar från bankernas egna experter inom området. Genom denna uppsats kan 

branschfolk vidare ta del av de, igenom uppsatsen uppfattade, förändringar i arbetssätt 

med prissättning som Basel II genererat, samt ta lärdom och inspiration från hur andra 

banker arbetar. 

 

Studien har även ett praktiskt bidrag för de Svenska företag som är kunder i bankerna 

och som efterfrågar krediter. Igenom uppsatsen kan företagarna få en bättre bild av hur 

bankerna arbetar med prissättningsfrågor och riskhantering. De kan genom uppsatsen 

skapa sig en bättre kännedom om hur de själva kan påverka sin risk och prissättning och 

på så sätt bli mer delaktiga i förhandlings och beslutsprocessen hos banken. 
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Studien är intressant ur ett teoretiskt perspektiv då den visar att det som kan ses i andra 

Europeiska länder genom tidigare forskning, inte (genom denna studie) kan ses i 

Sverige. Detta i sig innebär att fler studier, kanske främst kvantitativa av bankdata, 

skulle vara intressant att göra för att kunna se om det denna studie visar stämmer även i 

kvantitativ data. Det öppnar även upp till intressanta diskussioner och teorier kring 

effekterna av skillnader i bankmarknadernas uppbyggnad. Till exempel att studera 

bankmarknader som är konkurrenskraftiga mot dem av ofullständig konkurrens, 

bankmarknader med diversifierade banker mot dem med fullsortiment till alla 

kundgrupper. 

 

Studien bidrar med förståelse för delar av de effekter som Baselregelverket har gett och 

kanske i framtiden kommer att ge på banksektorn, med tanken att dessa kan vara 

intressanta för framtida studier. Studien ger även en bild av bankernas samlande 

förväntningar inför Basel III:s effekter på prissättning och risktagande vilket inte, till 

min kännedom, finns framfört i några tidigare studier.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Genom uppsatsarbetets gång har flertalet områden som skulle vara intressanta att 

studera vidare dykt upp. En naturlig del att undersöka vidare skulle vara att göra en 

liknande studie fast med kvantitativ data, det vill säga undersöka prissättning och 

risktagande genom att granska och analysera befintlig bankdata. En problematik här 

dock kan vara att få tillgång till den data som krävs på grund av sekretess skäl. 

 

 En annan intressant aspekt att studera som har framkommit under intervjuerna är 

personaluppföljningen. Detta ämne faller mer under management området men det 

skulle vara otroligt intressant att göra en djupstudie över hur personaluppföljningen 

inom banksektorn ser ut och hur den har förändrats genom låt säga de 10-15 senaste 

åren.  En annan infallsvinkel till en studie, även denna mer inom management, skulle 

vara att jämföra svaren på frågorna kring implementering och kunskap kring Basel II 

(alt Basel III i framtiden) som erhållits i denna studie med svar från personal som 

arbetar ut mot kund. Detta skulle kunna göras genom att först intervjua ett antal 

kundansvariga på olika banker och sedan jämföra svaren med dem som erhållits i denna, 

eller någon annan liknande studie. 

 

Ett fjärde intressant område att studera i framtiden skulle vara förändring i 

avkastningskrav på bankerna. Att göra en sådan studie skulle först vara meningsfullt om 

ett antal år, då Basel III blivit mer verklighet för marknaden. Det skulle kanske även 

vara något för avancerat att studera på master nivå men otroligt intressant på doktornad 

nivå att se till om den faktiska aktiedatan tyder på att investerarnas avkastningskrav på 

bankerna har förändrats. 
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BILAGA 1: INTERVJUMANUAL 

 

Jag vill fört och främst passa på att tacka dig för att du har tagit dig tiden att 

medverka i denna studie, ditt bidrag är viktigt och vi uppskattar det verkligen. 

Vi kan väl börja med att du berättar lite kort om vem du är och vad du jobbar med i 

banken. 

 Vad är dina generella åsikter om Basel II regelverket? 

 

 Hur skulle du beskriva bankens arbete med prissättning av företagskrediter, före, 

respektive efter implementeringen av Basel II? (resultattänk, teknik, strategi, 

betydelse, uppföljning av personalen) 

 

Om respondenten upplever att det finns skillnader: 

 

o Hur har det nya sättet att arbeta med prissättningen implementerats i 

organisationen? (arbetssätt, system, svårigheter i implementeringen, 

utbildning) 

 

o Hur upplever du att bankens företagsrådgivare har tagit till sig de nya 

förutsättningarna?  

 

 Hur skulle du beskriva prissättningen i bankens totala kreditportfölj för 

företagskrediter idag om du jämfört med hur den såg ut innan implementeringen 

av Basel II reglerna? 

 

 Hur upplever du att banken ligger till när det gäller arbetet med prissättningen? 

(Diversifiering, Hög/låg/rätt nivå i kreditportföljen jämfört med målsättning, hur 

arbetar man i banken för att ta sig till den totala nivå man vill ligga på?) 

 

 Vilken metod använder sig banken av för att beräkna kapitalkravet? 

 

 Kan du beskriva/jämföra riskanalys i banken idag med innan implementeringen 

av Basel II reglerna.(Faktorer som är mer/mindre viktiga idag) 
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 Hur skulle du beskriva risken i bankens totala kreditportfölj (för 

företagskrediter) idag jämfört med innan implementeringen av Basel II? 

(bankens risktagande, mål framåt angående risknivå i kreditportföljen, hur 

arbetar man med detta)  

 

 Enligt din uppfattning, har möjligheten att erhålla lån förändrats för bolag med 

högre riskklass, efter implementeringen av Basel II? 

 

 Vilka är era förväntningar och funderingar på de Nya Basel III regelverket? 

(Styrkor, svagheter, Utlåningsförmåga, kapital, likviditet, leverage ratio) 

 

 Förväntar ni er att de nya Basel III reglerna kommer att påverka prissättningen? 

 

 Förväntar du dig att bankens risktagande kommer att påverkas? 

 

 Tror du att investerarnas avkastningskrav på bankerna kommer att påverkas av 

Basel III? (Baselkommiténs undersökning) 

 

Är det något mer som du skulle vilja säga om Basel II & III, eller någon fler fråga som 

du tycker att jag borde ställa? 

 

Då får jag återigen tacka så mycket för att du har tagit dig tiden att medverka, ditt 

bidrag betyder mycket för vår studie. Vi kommer nu att ganska omgående sammanställa 

det vi har diskuterat under intervjun tillsammans med eventuella citat och skicka över 

det till dig, så får du läsa igenom och godkänna materialet innan vi publicerar det. När 

uppsatsen är klar så får du naturligtvis även ett exemplar via mail. 
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BILAGA 2: INTERVJUTIDER 

 

Intervju 1 19 november  47 min 

 

Intervju 2 19 november  40 min 

 

Intervju 3 19 november  40 min 

 

Intervju 4 24 november  51 min 

 

Intervju 5 26 november  38 min 

 

Intervju 6 1 december   40 min 
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