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Sammanfattning 
 

Titel: Krediter – En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar  

 

Datum: 16/1-2009 

 

Ämne/kurs: Företagsekonomi, C-uppsats i redovisning, 15 p 

 

Författare: Hanna Ekdahl, Gabriel Oktay, Tigran Zacharjan 

 

Handledare: Ann Wetterlind Dörner 

 

Bakgrund och problem: När banker lånar ut pengar tar de av de medel som kunder satt in på 

banken. För att skydda kunder måste banken ha en viss kapitaltäckning. På grund av behov av 

en mer anpassad riskkänslighet har nya kapitaltäckningsregler i form av Basel II tagits fram. 

Genom dessa regler samt ett internationellt anpassat regelverk vill vi undersöka hur banker 

värderar och hanterar sina lånefordringar. De frågeställningar som vi besvarar i uppsatsen är: 

 Hur värderar banker sina lånefordringar och hur hanteras de risker som en lånefordran 

för med sig? 

 Hur har Basel II bidragit till en bättre riskhantering av lånefordringar? 

 Är det skillnad nu när det råder lågkonjunktur? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur banker värderar och hanterar sina 

lånefordringar när Basel II har börjat gälla. Vi vill också ta reda på om det blir någon 

förändring under rådande lågkonjunktur. 

 

Metod: Genom tre semistrukturerade intervjuer har en kvalitativ undersökning genomförts. 

Intervjuerna som gjordes var med Handelsbanken, KPMG och Finansinspektionen. Valet av 

respondenter är baserade på att få en bred syn på våra frågeställningar. 

 

Slutsatser: Vid utgivning av ett lån är det återbetalningsförmågan som är det mest centrala. 

Beroende på hur det ekonomiska läget är i företaget som banken har utgivit en kredit till görs 

sedan en uppföljning av krediten med olika tidsintervall. En tätare uppföljning kan till 

exempel gälla utsatta branscher under lågkonjunkturen. I övrigt är det inte någon större 

förändring av hanteringen av lånefordringar under konjunkturnedgången. Om det finns ett 

behov av att skriva ned en lånefordran krävs ett objektivt belägg som är varaktigt. Ett tredje 

kriterium som måste uppfyllas är att banken ska riskera att förlora pengar. Lånefordran skrivs 

sedan ned med hänsyn till säkerhetens värde. Implementeringen av Basel II är inte klar ännu 

men förändringar har skett. Fler parametrar vägs in för att öka riskkänsligheten. Räntan har 

diversifierats och banker jobbar mot de avancerade verktygen som finns i regelverket.  
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Abstract 
 

Title: Credits - a study about how banks handle and evaluates their loan requirements 

 

Date: 16/1-2009 

 

Course: Business Economics, Candidate essay, major accounting, 15 p 

 

Authors: Hanna Ekdahl, Gabriel Oktay, Tigran Zacharjan 

 

Advisor: Ann Wetterlind Dörner 

 

Background and problem: When banks give out credits they take of the means that 

customers place in the bank. In order to protect customers, the bank has to have certain capital 

coverage. Because of the need of tailored tools that are more risk aware, new capital coverage 

rules in the form of Basel II have been developed. Through these rules and an international 

tailored legislation we want to examine how banks evaluate and handle their loan 

requirements. The questions that we answer in this essay are: 

 How do banks evaluate their loan requirements and how do they handle the risks that 

a loan requirement brings? 

 How has Basel II contributed to a better risk handling of loan requirements? 

 Is there any difference when we are experiencing recession? 

  

Purpose: The purpose with the essay is to examine how banks evaluates and handles their 

loan requirements when Basel II has begun to apply. We also want to examine the differences 

in a state of recession. 

 

Method: Through three semi-structured interviews, a qualitative survey has been 

implemented. The interviews has been addressed to Handelsbanken, KPMG and 

Finansinspektionen. The choice of respondents is based on the ambition of getting a broad 

view on our issues. 

 

Conclusions: The most central requirement during credit give outs is the repayment ability. 

Depending on how the economic situation is in the company that takes the credit, a follow-up 

with different intervals are done. A more frequent follow-up can for example concern exposed 

sectors during recession. In other respect, there is no bigger change of the handling of loan 

requirements during recession. If there is a need of writing down a loan the requirements are 

an objective proof that is permanent. A third criterion is that the bank is experiencing a risk of 

losing funds. Loan requirement is writhed down with regard of the security's value. The 

implementation of Basel II is yet not finished but already changes are taking form. More 

parameters are weighed in, in order to increase the risk sensitivity. The interest has been 

diversified and banks are working toward the more advanced tools that are in the legislation. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till det problem vi kommer att behandla och 

utifrån detta presentera problemformulering, syfte samt avgränsning.   

1.1. Bakgrund 

En av de grundläggande idéerna för en bank är att låna ut pengar till kunder. För att finansiera 

utlåningen tar de av pengarna som lånats in på banken. Verksamheten finansieras med andra 

ord till stor del av kunderna och bara till liten del av egna medel. För att skydda kunderna 

krävs det att bankerna har en buffert i form av eget kapital för att klara av oväntade 

kreditförluster. Reserven för att reducera riskerna vid utlåning kallas kapitaltäckning. 

(www.ne.se)  

 

Rekommendationer för kapitaltäckning ges ut av Baselkommittén (The Basel Committe on 

Banking Supervision) som är ett normgivande organ för tillsynsmyndigheter (www.fi.se). 

Tidigare fanns det ett krav, i form av Basel I, som lite förenklat gick ut på att bankens eget 

kapital skulle vara minst 8 % av samlade tillgångar. Ett antal bankkrascher har förekommit på 

grund av dålig riskkontroll, därav var det av vikt att ett nytt regelverk infördes (Forsell & 

Lönnqvist 2004). Anledningen till att kriser uppkommit med Basel I under 1990-talet är att de 

ger utslag för sent vid en förhöjd risk och därför kan inte de finansiella instituten hantera dem 

i tid. (Finansinspektionen 2001)  

 

Under 1990-talet uppkom en finanskris som hade sitt ursprung i avregleringen av 

kreditmarknaden 1985 vilket i sin tur ledde till att bankerna kunde öka sitt utbud av krediter, 

främst på fastighetsmarknaden. Konkurrensen på finansmarknaden blev under denna tid stark 

(www.ne.se). Samtidigt var bankerna vid denna tid också så benägna att ta marknadsandelar 

att de inte tog tillräckligt betalt för de ökade riskerna de åtog sig. Tillsammans med de släppta 

utlåningsrestriktionerna var det under senare delen av 1980-talet högkonjunktur vilket också 

bidrog till hög efterfrågan på krediter. När lågkonjunkturen kom i början på 1990-talet sjönk 

fastighetspriserna och den ”lånebubbla” som funnits sprack. I och med detta var finanskrisen 

ett faktum. (Carlsson & Nyblom 2000) 

 

Sedan 2007 har enligt Barrel et al en finanskris återigen börjat byggas upp. Den har växt sig 

stor på grund av försummelse då det gäller huslån i USA som i sin tur bidragit till att 

finansieringsinstituten har fått likviditetsproblem (Barrel et al 2008). Problemen började dock 

byggas upp tidigare. Under högkonjunkturen de första åren på 2000-talet fanns det gott om 

pengar som kreditgivare lånade ut. I USA erbjöds fördelaktiga huslån med till en början låg 

ränta för låginkomsttagare. Fastighetspriserna var under denna tid stigande och 

bostadsmarknaden stabil. Under 2006 började priserna på bostäder att sjunka. Under samma 

tid steg räntorna och husägare fick svårt att betala sina lån. Detta resulterade i att många fick 

sälja sina hus till ett lägre pris än de införskaffats för eller lämna tillbaka dem till banken. 

Ytterligare ett problem som ledde fram till krisen var att bolåneinstitut i USA sålt vidare 

fordringar på lånen som värdepapper både i och utanför USA. 2007 kom då signalerna om att 

en finanskris var i antågande. Flera investmentbanker och storbanker i främst USA flaggade 

för stora förluster. Ytterligare förstärkning har krisen fått genom att lågkonjunkturen och 

finanskrisen förstärkt varandra. I ett stort nät av skulder och lån hänger finansinstitut och 

banker ihop med varandra världen över (Djurberg & Rosén 2008). Eftersom globaliseringen 

av den finansiella marknaden är stor sprider sig de risker som är en följdeffekt av finansiella 

kriser. Den har tagit sig till Europa genom att banker har investerat i belånade tillgångar med 
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hög risk som har sin grund i USA. Finansiella kriser inträffar med jämna mellanrum men inte 

ofta i den utsträckning som nu är fallet. (Barrel et al 2008) 

 

Från 1 januari, 2007 infördes Basel II som innebär en mer flexibel och framtidsorienterad 

kapitalkontroll (www.bis.org). Syftet med Basel II är att anpassa det skydd som finns för 

bankens kunder till hur riskbenägna banker är. Banker är nämligen olika, vissa väljer att ta 

större risker medan andra är mer försiktiga, detta är inget som ska gå ut över kunderna 

(Finansinspektionen 2002). De finansiella företagen ska i och med Basel II ha ett fungerande 

riskhanteringssystem för att kunna bilda sig en uppfattning om riskerna i verksamheten 

(www.fi.se). De nya reglerna hjälper banker att identifiera risker idag och i framtiden samt 

utveckla metoder för att möta dem (www.bis.org). Regelverket bygger på tre pelare. Den 

första tar upp kapitalkrav för kredit- marknads- och operativa risker. Pelare nummer två 

handlar om övervakning och pelare tre omfattar informationskravet till allmänheten (Jönsson 

2008). Det nya regelverket anses nödvändigt eftersom de gamla reglerna inte svarar mot de 

behov som finns av riskmätning och riskkontroll på marknaden. (Forsell & Lönnqvist 2004) 

 

1.2. Problematisering 

Världen befinner sig i nuläget i en lågkonjunktur vilket karakteriseras av låg ekonomisk 

aktivitet i näringslivet som i längden gör att företagens vinster minskar. Det råder också en 

finansiell oro. Ur bankers och finansinstituts perspektiv betyder det växande kreditrisker och 

kreditförluster på banklån. En kreditförlust, det vill säga när låntagare inte kan betala tillbaka 

lånet, resulterar för banken i en kostnad som därmed påverkar resultatet. (www.ne.se) 

 

Tidigare har studier gjorts i hur banker redovisar sina kreditförluster. Sedan dess har 

regelverket anpassats till de internationella redovisningsstandarderna. Banker har även fått 

nya rekommendationer för kapitaltäckning i form av Basel II. Att utge en lånefordran betyder 

som bekant en osäkerhet för banken att inte få tillbaka sina pengar. Till följd av detta blir det 

även som tidigare nämnts en risk för de kunder som finansierat bankens utlåning. Eftersom 

kapitaltäckningsreglerna fokuserar mycket på risk anser vi att det är intressant och aktuellt att 

undersöka hur banker hanterar sina lånefordringar efter att denna riskorientering har 

tillkommit.  

 

En ytterligare faktor som gör ämnet intressant är att landet befinner sig i ett lågt 

konjunkturläge. Detta gör det möjligt att se om banker agerar på samma sätt under dessa 

förhållanden som när ekonomin är stabil, med tanke på att ovissheten är större och riskerna 

fler. 

 

1.3. Problemformulering 

 Hur värderar banker sina lånefordringar och hur hanteras de risker som en lånefordran 

för med sig? 

 Hur har Basel II bidragit till en bättre riskhantering av lånefordringar? 

 Är det skillnad nu när det råder lågkonjunktur? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur banker värderar och hanterar sina lånefordringar 

när Basel II har börjat gälla. Vi vill också ta reda på om det blir någon förändring under 

rådande lågkonjunktur. 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://www.ne.se/
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1.5. Avgränsning 

Vi har valt att fokusera vår studie till att handla om hur banker värderar och hanterar sina 

lånefordringar. Fokus kommer att ligga på de delar som kan uppfattas som kritiska. Med det 

menar vi när lånefordringarna övergår till att bli kreditförluster samt riskmomentet som finns 

för bankerna när de lånar ut pengar. Vid värdering av lånefordringar kan banker antingen göra 

individuella eller gruppvisa reserveringar. Vi kommer endast att redogöra för individuellt 

värderade lånefordringar för att smalna av vår studie. Eftersom vår inriktning är hanteringen 

av lånefordringar kommer vi inte gå närmare in på pelare två och tre i regleringen Basel II 

utan istället gå djupare in på pelare ett. Inom pelare 1 är det kreditrisken som är i fokus.  

 

För att få en så bred syn som möjligt av ämnet har vi valt att använda oss av både en bank, en 

revisionsbyrå och Finansinspektionen. Detta betyder att det enbart är Handelsbanken vi 

fokuserat på när det gäller banker. Valet föll på denna bank på grund av att de har klarat sig 

bra i tidigare kriser och ansågs därmed vara intressant att undersöka. 

 

På grund av att lågkonjunkturen gör att företag tjänar mindre gör det att svårigheter vid 

betalning av lån uppkommer. För att ytterligare smalna av vårt arbete vill vi därför även 

fokusera enbart på lånefordringar till företag.  

 

1.6. Uppsatsens disposition 

 

 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att ge en bakgrund till det problem vi 

kommer att behandla och utifrån detta presentera 

problemformulering, syfte samt avgränsning.   

 

Här kommer vi att beskriva hur vår datainsamling har gått till, hur 

vi gått tillväga metodmässigt samt diskutera källornas trovärdighet. 

 

 

I den här delen kommer vi att presentera den teori som vi har 

använt oss av under vårt arbete.  

 

 

Vi presenterar här den empiri som kommer att ligga till grund för vår 

analys.  

 

 

I det här avsnittet diskuterar vi den teori och empiri vi har 

presenterat. 

 

 

I följande avsnitt kommer vi att dra slutsatser som är baserade på 

det vi tidigare diskuterat.  
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2. Metod 

 

Här kommer vi att beskriva hur vår datainsamling har gått till, hur vi gått tillväga 

metodmässigt samt diskutera källornas trovärdighet. 

2.1. Vetenskaplig metod 

2.1.1. Förhållningssätt 

Det finns två olika förhållningssätt att välja mellan när man gör en vetenskaplig 

undersökning, dessa är hermeneutiskt eller positivistiskt. Ett hermeneutiskt synsätt lägger 

grunden för den kvalitativa metodteorin och innebär att en förståelse, för det fenomen som 

forskaren tolkar, skapas. Ett positivistiskt synsätt innebär att forskaren mäter företeelser och 

sambandet mellan dem. Grunden till den kvantitativa metodteorin bygger på ett positivistiskt 

synsätt. (Lundahl & Skärvad 1999) 

 

2.1.2. Forskningsansats 

Saunders et al, 2003 tar upp tre viktiga typer av forskningsansatser, deduktivt, induktivt och 

abduktivt. Deduktiv och induktiv är de två vanligaste ansatserna medan den abduktiva är en 

blandning av dem. Dessa används vid skapandet av en uppsats och beskriver hur den 

behandlar teori och empiri. (Saunders et al 2003) 

 

2.1.2.1. Induktion 

Den induktiva ansatsen innebär att teorin skapas utifrån empirin. Forskaren utgår från 

verkligheten och skapar därefter teoretisk kunskap. Informationen som samlas in vid olika 

undersökningstillfällen som till exempel intervjuer och observationer generaliseras. Dessa 

data används sedan för att skapa en egen teori. Det innebär att utifrån data som samlats in ska 

nya teorier skapas. Den induktiva ansatsen innebär att en kvantitativ insamling av data 

förutsätts. (Saunders et al 2003) 

 

2.1.2.2. Deduktion 

Den deduktiva ansatsen som är en motsats till den induktiva, innebär att forskaren utgår ifrån 

teorin till empirin. Utifrån de hypoteser som skapats från teorin genereras hypoteser som 

testas på empirin. Detta innebär att hypoteserna antingen stärker eller försämrar teorin och 

visar om empirin stämmer överrens med teorin. (Saunders et al 2003) 

 

2.1.2.3. Abduktion 

Den abduktiva ansatsen är ett mellanting av deduktivt och induktivt, där forskaren läser in sig 

på ämnet och får en grundläggande kunskap, som sedan används vid undersökning av 

verkligheten. Det finns en viss förståelse som ligger till grund för datainsamlingen och 

analysen. Till skillnad från den deduktiva ansatsen kan teorin ändras under arbetets gång. 

På så sätt finns en möjlighet att skapa en ny teori och komma underfund med nya kunskaper. 

(Saunders et al 2003) 

 

2.1.3. Analys av data  

Inför en uppsats skall det vara klart om vilken metod som lämpar sig bäst för undersökningen. 

Här kan man välja mellan en kvalitativ eller kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 

används för mjuka data och den kvantitativa metoden för hårda data. Forskarens användande 
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av statistiska beräkningar och siffror skiljer de två olika metoderna emellan, eftersom den 

kvantitativa metoden omfattar siffror och beräkningar. Det är svårt för en forskare att endast 

använda sig av en kvalitativ eller en kvantitativ metod då de ofta samspelar med varandra. 

(Saunders et al 2003) 

 

2.1.3.1. Kvalitativ data 

Vid kvalitativ metod används enskilda fall vars information undersöks och analyseras med 

hjälp av teorier och begrepp. Det används för att beskriva ett fenomen och hör ihop med 

fallstudier, när djupare information eftersträvas. Forskaren går ut på fältet för intervjuer eller 

för att besöka olika verksamheter och observera det som händer på plats. Vid en kvalitativ 

metod är syftet att få fram hur en given situation tolkas av olika människor och lämpar sig 

bäst när författaren inte har goda förkunskaper om det ämne som skall undersökas. (Saunders 

et al 2003) 

 

Karaktäriska kännetecken för kvalitativ metod: 

 Betydelsen av ord är det centrala vid insamlade av data 

 Resultatet bygger på icke standardiserad data 

 Analysen bygger på egna framföranden 

(Saunders et al 2003) 

 

Det centrala blir således att författaren genom olika förfaranden samlar in information som 

kan bidra till en djupare insikt i det problem som studeraras, till exempel att beskriva helheten 

av problemet. (Saunders et al 2003) 

 

2.1.3.2. Kvantitativ data 

Kvantitativ metod innebär att studier utförs på ett flertal personer och används ofta för att 

mäta ett visst fenomen. Den knyts oftast samman med survey, när man till exempel utför 

statistiska beräkningar. Insamlad data innehåller siffror eller information som används till en 

kvantifiering för att svara på uppsatsens undersökningsfrågor och syfte. Metoden bygger på 

att en god förkunskap kring ämnet finns och att forskaren genom undersökningar vill få en 

frekvens på hur olika personer uppfattar samma fenomen. Vid undersökningen ska frågor och 

svarsalternativ utformas som ska vara relevanta till det som undersöks. Detta för att få så 

säkra svar som möjligt. (Saunders et al 2003) 

 

Karaktäriska kännetecken för kvantitativ metod: 

 Data baserar sig på siffror 

 Resultatet bygger på numerisk och standardiserad data 

 Analysen bygger på användandet av diagram och statistik 

            (Saunders et al 2003) 

 

2.1.4. Val av förhållningssätt, angreppssätt och metod 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vi vill få en 

djupare förståelse kring ämnet. Vi har tidigare inte haft mycket kunskap kring ämnet, därför 

har vi valt denna metod. En kvantitativ metod hade varit att föredra om vi skulle göra en 

statistisk undersökning som var baserad på siffror.  

 

Det är svårt att dra en gräns för vilket förhållningssätt vi har valt. Eftersom sätten 

kompletterar varandra har båda delvis använts. På grund av att vi har valt den kvalitativa 

metodteorin lutar det dock mer åt ett hermeneutiskt håll. 
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Vi utgår från ett deduktivt angreppssätt, där vi utifrån befintliga teorier går ut i verkligheten 

för att undersöka det syfte vi har. Den nya kunskapen vi fått fram kommer vi jämföra med 

empirin. Relevanta teorier tas fram för att sedan utforma lämpliga intervjufrågor. På detta vis 

testar vi teorierna i verkligheten. Målet med uppsatsen är inte att skapa nya teorier. 

 

 

2.2. Datainsamling 

För att samla in information kan primär- och sekundärdata användas. Primärdata är sådan 

information som samlas in för den aktuella undersökningen genom till exempel intervjuer, 

enkäter och observationer. Sekundärdata är sådana data som ursprungligen tagits fram i syfte 

att undersöka något annat än det specifika ändamål som denna studie avser. (Saunders et al 

2003)  

 

Vår undersökning syftar till att se hur det ser ut för banker i praktiken gällande hanteringen av 

kreditförluster. Därför har vi haft ett behov av att använda oss av både primär- och 

sekundärdata. Vid primärdatainsamlingen tog vi kontakt med representanter från 

Handelsbanken, KPMG och Finansinspektionen. Genomförda intervjuer har givit oss den 

information vi behövde för att få vår empiri. Hur intervjuerna genomfördes beskrivs nedan i 

stycke 2.2.1. Intervjuer. För att kunna redogöra för vår teoridel har vi använt oss av 

sekundärdata. Den består av regelverk som rör ämnet samt litteratur, uppsatser, 

årsredovisningar och artiklar som varit relevanta. Tillvägagångssättet för att samla ihop 

nödvändig information beskrivs i stycke 2.2.2. Informationssökning. 

 

2.2.1. Intervjuer 

Det finns ett antal olika insamlingsmetoder som kan användas för att bidra till ett underlag. En 

av de mer kvalitativa metoderna är genom intervjuer. Med hjälp av en intervju kan 

intervjuaren samla in information med hög reliabilitet och validitet som är relevant till 

forskningsfrågan och syftet. Det går att särskilja olika sätt att lägga upp en intervju på, 

beroende på undersökningens syfte och natur. Öppen respektive styrd intervju eller med andra 

ord ostrukturerad respektive strukturerad. Under en styrd intervju har frågorna formulerats i 

förväg och det är intervjuaren som styr. I den öppna intervjun pratar respondenten mera fritt 

utifrån ett ämne och det hela kan liknas vid en diskussion. Faktorer som bidrar till en bra 

förutsättning för en lyckad intervju, med avseende på till exempel tillförlitlighet, är många 

och kan oftast påverkas. Sedan kan den fysiska utformningen variera beroende på om det är 

en eller flera som blir intervjuade eller antal personer som ska intervjua. (Saunders et al 2003) 

 

2.2.1.1. Semistrukturerad intervju  

En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har ett antal punkter och frågor som ska 

behandlas med möjlighet att komplettera med följdfrågor. Saunders menar att en 

semistrukturerad intervju både kan användas till en explorativ och förklarande 

undersökningskategori. Genom att använda sig av detta tillvägagångssätt är forskaren inte 

begränsad till endast de frågor som var tänkt att ställas från första början. Eftersom ämnet som 

behandlas lämnar utrymme för olika tolkningar och perspektiv är det viktigt att intervjuaren 

får chansen att utrycka det. Innan intervjun kan intervjuaren läsa rapporter och 

årsredovisningar från företaget som respondenten representerar för att återkoppla och hänföra 

information och på så sätt öka trovärdigheten ytterligare. Att förse den respondenten med 

frågorna och information om forskningsämnet innan intervjun kan gagna forskningen på flera 

sätt. Högre trovärdighet uppnås genom att den intervjuade kan förbereda sig själv inför ämnet 
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och att eventuella dokument tas fram för att bemöta frågorna på ett bättre sätt. (Saunders et al 

2003) 

 

2.2.1.2. Trattmodellen 

Kylén beskriver intervjuprocessen utifrån trattmodellen som innehåller sex olika delmoment 

att utgå ifrån under det inledande uppläggningsarbetet. Som den schematiska modellen visar 

börjar intervjun med en öppen ansats för att utvecklas till mer inträngande och avslutas åter 

öppen. En kortfattad genomgång av processen presenteras nedan. 

 

 
                          Kylén, 2004, s 31 

 

Avsikten med steg ett är informera personen i fråga om avsikten med intervjun, hur den 

kommer att vara upplagd och hur länge intervjun kommer att pågå. Viktigt är även att 

informera om huruvida intervjun kommer att spelas in eller antecknas och i vilken 

utsträckning svaren kommer att användas i forskningen och det är åtgärder som vi i gruppen 

har beaktat. Steg två handlar om att den intervjuade får prata fritt inför varje frågeområde och 

på så sätt kan intervjuaren med fördel följa upp med öppna frågor för att styra intervjun till en 

önskad grad av struktur. I vårt fall har vi börjat med att respondenten har fått berätta fritt om 

sig själv och vad personen jobbar med. Därefter gick vi in på frågorna. Flera författare 

understryker vikten av att vara tyst, inte bara när den intervjuade svarar utan även under tiden 

han eller hon tänker. Steg tre tar sikte på att konkretisera de svar som erhållits från den fria 

berättelsen genom att till exempel be om fall från verkligheten eller beskrivningar för att 

precisera svaren. Ett annat sätt att precisera underlaget är genom att erhålla dokumentationer 

och fakta. Det fjärde delmomentet innebär kontroll av uppgifterna som den intervjuade har 

lämnat. Har svar erhållits som känns motstridiga kan intervjuaren följa upp med en avsiktlig 

ledande fråga för att utesluta eventuella missförstånd, samtidigt som det bör undvikas att 

intervjun går över till något som liknar ett förhör. När slutet på intervjun börjar närma sig, gås 

anteckningarna igenom och därefter rundas intervjun av med en sammanfattning. I detta steg 

finns även utrymmer för den intervjuade att få mer information om undersökningen och även 

en chans att ställa frågor. I den avslutande fasen visar forskarna sin uppskattning för hjälpen 

och informerar vad som kommer att hända härnäst. I denna stadium har vi informerat om när 

preliminärt arbetet som vara klart och att vi givetvis kommer skicka ett exemplar av den 

slutgiltiga versionen. Att ha en positiv avslutning på en intervju är av stor vikt och lämnar 

goda förutsättningar för komplimenteringar både från den intervjuade och intervjuaren. 

(Kylén 2004)  

 

2.2.1.3. Anteckningar 

Anteckningar och andra sätt att uppta den information som blir lämnad under intervjun är en 

central del som kan ha stor påverkan på forskningens utfall. Att anteckna under en intervju 

hjälper inte bara intervjuaren att strukturera och komma ihåg all vital information utan ger 

också ett viktigt intryck om att intervjuaren är intresserad och uppmärksam. Beroende på 
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vilken respondent som intervjuas har alltid en av oss haft en framträdande roll och som en 

konsekvens av det antecknat mindre för att kunna fokusera på frågorna. Utöver anteckningar 

kan även ljudupptagningar göras och som Kylén påpekar finns det tydliga för- och nackdelar. 

De uppenbara fördelarna är att man inte går miste om någon information vilket bidrar till ett 

ökat förtroende för forskningen. Det går alltid att gå tillbaka och lyssna på intervjun och 

risken för misstolkningar av budskapet minskar väsentligt. Det som kan vara problematiskt är 

ljudupptagningens påverkan på respondenten. Risken är att apparaten hämmar den intervjuade 

och att han/hon känner sig obekväm (Kylén 2004). Av den anledningen har vi frågat alla våra 

respondenter om samtycke finns för inspelning för att undvika en negativ påverkan på 

intervjun. Samtidigt har vi antecknat under intervjun för att fånga upp våra egna funderingar.  

 

2.2.1.4. Fysiska faktorer 

Som nämnts tidigare har de fysiska faktorerna även en betydande roll vid en lyckad intervju. 

Att välja en neutral plats där den intervjuade kan känna sig avslappnad och inte kommer att 

bli störd är exempel på omständigheter som kan påverkas. Intervjun kan göras på olika sätt 

beroende på antalet personer som är intervjuare och antalet som blir intervjuade. Intervjun kan 

genomföras som en parintervju, det vill säga en person intervjuar en person. Gruppintervju är 

fallet med intervjuare och flera intervjuade. Panelintervju innebär, som namnet antyder, flera 

intervjuare och en intervjuad. Intervjuarna under en panelintervju kan ha flera olika funktioner 

så som representanter för sina specialområden eller för olika intressen som ska bevakas. I 

båda fallen finns det en huvudintervjuare som håller i intervjun och driver den framåt. 

Respektive intervjuare får ta över intervjun när den kommer in på ifrågakommandes område 

eller intresse, eller när huvudintervjuaren ber om det. Utrymme finns för spontana frågor 

under intervjun men även möjlighet för parsamtal efter avslutad panelintervju för att fördjupa 

i något specifikt område. För att undvika att hamna i en domstolssituation kan intervjuarna 

med fördel välja ett runt bord eller en soffgrupp och undvika situationer där alla intervjuare 

sitter på ena sidan och den intervjuade mittemot (Kylén 2004). Eftersom intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplats så hade inte vi någon större kontroll över den 

fysiska utformningen. En faktor som vi dock tog hänsyn till var hur vi fysiskt skulle placera 

oss under intervjun. Vi försökte undvika panelsituationen genom att placera oss runt bordet 

istället för att alla sitta mittemot respondenten. Vi tror att det medvetna valet bidrog till att 

komma ifrån det som Kylén beskriver som domstolssituation.  

 

2.2.1.5. Val av respondenter 

Valet av respondenter grundas på att vi vill få en bred syn på hur banker värderar sina 

lånefordringar samt hur risker behandlas vid det nya regelverket. Ett naturligt val var att 

intervjua en bank. Eftersom vår inriktning ligger på lån till företag var chefen för 

företagssidan på banken ett bra alternativ. Vi ville även få en revisors syn på ämnet på grund 

av att denne granskar redovisningen och bör ha god insikt i processen kring krediter. Vi såg 

till att få en respondent därifrån som var insatt i ämnet och hade krediter som sin 

specialinriktning. Finansinspektionen som är det övervakande och normgivande organet för 

banker var den tredje infallsvinkeln vi ville få. Vi ansåg också att de var de som borde ha 

störst insikt i Basel II. Vi vände oss därför till en respondent som var väl insatt i kreditriskerna 

inom Basel II. 

 

2.2.2. Informationssökning 

Sökningen av information har till stor del skett via Internet. Via finansinstitutets hemsida, 

Bank for International Settlements (BIS) och FAR komplett har den största delen av 

information rörande lagar, normer och förordningar hittats. Sökord har då varit kreditförlust, 
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Basel II, risk etcetera. En annan hemsida som använts är nationalencyklopedin, där med 

sökorden kreditförlust, finanskris, kapitaltäckning och lågkonjunktur. Våra respektive 

respondenters hemsidor har också kommit till användning för att ge en bakgrund i empirin. 

Artiklar har sökts via databaser, vi har använt oss av artikelsök, FAR komplett och ELIN, 

sökord utöver de som nämnts ovan har då varit financial crises and credit. Tidigare uppsatser 

som skrivit kring ämnet fann vi genom www.uppsatser.se med sökord som kreditförlust och 

Basel II. För att finna övrig relevant litteratur har vi tagit Örebro universitetsbibliotek till vår 

hjälp. 

 

 

2.3. Validitet 

Med validitet menas enligt Saunders et al att det som mäts är det man avser att mäta, alltså 

resultatets överensstämmelse med verkligheten (Saunders et al 2003). Lundahl & Skärvad 

beskriver att validiteten kan delas upp i inre och yttre validitet. Med den inre menas att 

mätinstrumentet mäter det som är avsiktat. Ett mätinstrument som mäter för mycket, för lite 

eller fel saker kan försämra den inre validiteten. Yttre validitet avser överensstämmelsen 

mellan valda indikatorn och förhållandet som ska bedömas. Ett exempel på när den yttre 

validiteten inte är bra är när de man frågar minns fel eller ljuger och därmed avspeglar svaren 

inte verkligheten. (Lundahl & Skärvad 1999)   

 

Enligt Saunders beror validiteten vid insamlandet av primärdata genom intervju på hur frågor 

är utformade (Saunders et al 2003). Därför har vi noga övervägt hur frågorna utformats. 

Frågorna finns även med som bilaga för att de som läser uppsatsen ska få en inblick i hur 

empirin samlats in. För att få en så hög validitet som möjligt har vi även sett till att vara noga 

med att redogöra för vad vi gjort och hur vi tänkt. Vi har också sett till att använda så aktuella 

källor som möjligt samt att anpassa vår teoridel till den frågeställning vi har för att uppnå det 

resultat vi velat.  

 

 

2.4. Reliabilitet 

För att uppnå en hög validitet är god reliabilitet en förutsättning (Lundahl & Skärvad 1999). 

Reliabilitet betyder att mäta saker rätt och därmed får ett tillförlitligt resultat. Genom att ha en 

hög reliabilitet säkerställs det att slumpen inte spelar in (Saunders et al 2003). Enligt Lundahl 

& Skärvad kännetecknas en undersökning med hög reliabilitet av att den i liten utsträckning 

påverkas av tillfälligheter. Resultatet skulle bli detsamma om undersökningen gjorts under 

andra omständigheter eller av en annan observatör. För att uppnå hög reliabilitet kan olika 

standardiseringsförfaranden tas till hjälp (Lundahl & Skärvad 1999). I vår studie såg vi till att 

säkra reliabiliteten genom att spela in intervjuer i den mån vi fick tillstånd av respondenten. I 

det fall vi inte fick det sände vi vår empiri till respondenten så att denne fick kontrollera att 

inga missuppfattningar eller feltolkningar gjorts. Vad gäller skriftlig information har vi 

försökt att använda oss av triangulering och därmed funnit samma information från flera 

författare. 
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2.5. Källkritik 

Det gäller att ställa sig kritisk till insamlandet av data och information, speciellt vid tillfällen 

den kan vara vinklad (Saunders et al 2003). Därmed gäller det att ständigt värdera den 

information som inskaffats och ställa sig kritisk till den. 

 

2.5.1. Objektivitet 

Vid en undersökning ska forskaren ställa sig objektiv till undersökningsobjektet för att få en 

så verklig bild av objektet som möjligt. Genom att utesluta så mycket subjektivitet som 

möjligt bidrar det till en högre objektivitet. Detta har vi gjort genom att utforma de 

intervjufrågor, som ligger till grund för empirin, på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi har till 

exempel valt frågor som vi anser inte är ledande och med god kunskap om forskningsämnet 

har vi skapat ett gott förtroende för de som har bidragit med svar. Vi tror att vi har uppnått 

hög objektivitet genom att inte enbart vända oss till en bank utan även organ som har stor 

påverkan och kunskap inom ämnet och på så sätt givit en bredare och mer rättvis bild.  

 

2.5.2. Litteratur 

Vårt perspektiv kan ha påverkats av att vi använt många olika böcker och därmed hämtat teori 

från ett flertal författare. Vi anser dock att författarna är representativa och tillförlitliga för det 

valda området. En vägledning har även varit litteratur som har använts vid andra uppsatser 

som berört området. En del av litteraturen används som kurslitteratur, vilket vi anser bör 

medföra godtagbar validitet då de används i lärosyfte på hög utbildningsnivå. Information 

som vi har hämtat från böcker är tolkade av oss vilket kan medföra att de är färgade av viss 

subjektivitet. På grund av att införandet inte är helt färdigt och effekterna av 

implementeringen inte har dokumenterats fullt ut har det lett till en begränsad tillgång på 

litteratur som behandlar påverkan av de nya regelverken.  

 

2.5.3. Internet 

Vi valde att använda oss av källor på Internet i form av hemsidor från bland annat 

Finansinspektionen, Regeringen, internationella organ och Handelsbankens. Därmed anser vi 

att våra sekundärdata har varit av bästa karaktär eftersom de kommit direkt från regelverk och 

bankens egen hemsida och inte ändrats ”på vägen”. Internet är svårt att handskas med 

eftersom bedömningen av huruvida informationen är trovärdig och riktig kan vara svårt att 

fastställa. Som en naturlig följd av att implementeringen av att de nya regelverken inte har 

dokumenterats fullt ut i litteraturen, har internet blivit källan för de senaste rönen.  

 

2.5.4. Intervju 

Vid intervjun försökte vi att undvika att skapa intervjuar-respondeffekter, detta genom att 

komma väl förbereda. Det kan dock vid semistrukturerade intervjuer inte undvikas att 

oönskad påverkan kan uppstå från båda parter. Valet av tonläget och sättet en fråga ställs kan 

påverka svaret. Detta kan leda till att svaren inte stämmer samt att de kan överdrivas, eftersom 

att respondenten kan känna sig obekväm i situationen. För att ytterligare höja den empiriska 

trovärdigheten från våra respondenter har vi spelat in intervjuerna efter godkännande. Vi har 

även skickat råversionen av vår tolkning, i de fall vi inte fått tillstånd att spela in, för att ge 

möjlighet till feedback och kompletteringar. Följaktligen tror vi att marginalerna för 

missuppfattningar har minskat avsevärt.  
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3. Teori 

 

I den här delen kommer vi att presentera den teori som vi har använt oss av under vårt 

arbete.  

3.1. Redovisningsprinciper 

3.1.1. God redovisningssed 

Lagar, praxis och rekommendationer bildar tillsammans det som kallas god redovisningssed. 

Företag har en skyldighet att följa lagen och de redovisningsprinciper som finns. Allmänna 

råd och rekommendationer från normgivande organ ska också beaktas av företagen. (FAR 

SRS 2007) 

 

3.1.2. Rättvisande bild 

Med rättvisande bild förstås att balans- och resultaträkning tillsammans med noter ska ge en 

korrekt bild av företagets ställning. När ett företag följer de krav som finns för god 

redovisningssed uppnås i normalfallet en rättvisande bild. (FAR SRS 2007) 

 

3.1.3. Försiktighetsprincipen 

Enligt årsredovisningslagens 4 kapitel 9 § skall en omsättningstillgång värderas till det lägsta 

av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Med andra ord det lägsta 

av utgiften för tillgången och det den förväntas kunna säljas för (ÅRL 4:9). Detta kallas lägsta 

värdets princip och är utgångspunkt för försiktighetsprincipen vid behandling av 

omsättningstillgångar (Smith 2006). Med försiktighetsprincipen menas nämligen att vid 

värdering av tillgångar och intäkter, som görs under viss osäkerhet, får de inte överskattas, det 

lägsta värdet ska därför användas. Vid värdering av skulder och kostnader under osäkerhet 

ska å andra sidan det högsta värdet användas så att de inte underskattas (IASB 2008). FAR 

SRS beskriver i sin definition av försiktighetsprincipen att tillgångar som minskat i värde ska 

tas upp som kostnad oavsett om årets resultat är en vinst eller förlust (FAR SRS 2007). 

Anledningen till att försiktighetsprincipen är viktig i redovisningen är på grund av att 

konsekvenserna av en för positiv bild av företaget anses vara svårare än konsekvenserna av en 

alltför negativ bild. (Carlsson & Nyblom 2000) 

 

3.1.4. Jämförbarhetsprincipen 

För att kunna jämföra ett företag över tiden men också med andra företag krävs att lika 

händelser och tillstånd redovisas på samma sätt för varje räkenskapsår. Det kan lite mindre 

strikt uttryckas så att de som läser redovisningen får veta vilka principer som används (Smith 
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2006). Eftersom jämförbarhetsprincipen finns får inte företag byta värderingsprinciper mellan 

räkenskapsår. I undantagsfall får byte dock ske, på grund av nya lagar eller rekommendationer 

men också om den nya principen anses leda till en mer rättvisande bild (FAR SRS 2007). 

Jämförbarhetskravet får nämligen inte bli ett hinder för att bättre redovisningsstandarder 

används, de måste få utvecklas för att uppfylla kraven på tillförlitlighet och relevans. (IASB)   

 

3.1.5. Objektivitet 

Med objektivitet menas i redovisningssammanhang att samma resultat ska uppnås oavsett 

vem det är som utför en värdering. Vid tillfällen när värdering grundar sig mycket på 

bedömningar kan det vara svårt att vara helt objektiv. Genom att bedömningar och 

värderingar sker på en opersonlig basis ska de dock uppfylla kraven på objektivitet. (Carlsson 

& Nyblom 2000)  

 

 

3.2. Reglerande institut 

3.2.1. Finansinspektionen 

Den uppgift som Finansinspektionen har är att övervaka företagen på finansmarknaden. De 

ska se till att det finansiella systemet är stabilt genom att kontrollera att de finansiella 

företagen har en bra balans mellan kapital och risker som en garanti för kunderna. De ska 

även ha uppsikt över att det finansiella systemet fungerar effektivt genom att konsumenter och 

företag ska ha insyn i systemet och att konkurrens ska hålla nere kostnaderna. Att ge 

konsumenterna information om de finansiella tjänster som finns samt att ge dem ett skydd för 

deras tillgångar och fordringar är också ett uppdrag som finansinspektionen har. (www.fi.se)  

 

Finansinspektionens uppdrag är förutom utövning av tillsyn att utfärda tillstånd och att 

utforma regler. Tillstånd ges till de företag som vill erbjuda allmänheten finansiella tjänster. 

Tillstånden kan dras in om företagen missköter sig. Regler från finansinspektionen finns i 

form av bindande föreskrifter och allmänna råd. Reglerna kompletterar de lagar som företagen 

på den finansiella marknaden är förbundna att följa. (www.fi.se) 

 

3.2.2. Baselkommittén 

Baselkommittén kan sägas vara ett globalt nätverk för de tillsynsmyndigheter som finns i 

respektive land (www.fi.se). Kommittén besår av ett antal länder som var och ett 

representeras av sin centralbank och/eller den myndighet som sköter övervakningen på den 

finansiella marknaden. Detta betyder i Sveriges fall att landet representeras av centralbanken 

och Finansinspektionen. Baselkommitténs mål är i första hand att förhöja kvalitén vid 

övervakningen av banker världen över. De vill av den orsaken förbättra förståelsen och 

förhöja kunskapen kring de relevanta frågor som uppstår vid kontrollen. Kommittén utfärdar 

därför normer och instruktioner inom detta område. (www.bis.org)   

 

 

3.3. Värdering av finansiella tillgångar 

Enligt andra kapitlet första punkten i finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2006:16) ska alla institut tillämpa 

http://www.fi.se/
http://www.bis.org/
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internationella redovisningsstandarder. Detta gäller om inte annat krävs av lag, författning, 

föreskrift eller allmänt råd. (FFFS 2006:16 2 kap, 1 p) 

 

Tidigare fanns det i finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:20) definitioner på vad en 

lånefordran var. Denna förklaring är borttagen men det framgår av IAS 32, Finansiella 

instrument: klassificering, att ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov 

till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett 

annat företag. Vidare sägs att en finansiell tillgång till exempel är en avtalsenlig rätt att erhålla 

kontanter eller annan finansiell tillgång från ett annat företag (IAS 32 2008, p 11). Bilaga A i 

samma redovisningsstandard specificerar att en lånefordran skall ses som en finansiell 

tillgång. (IAS 32 2008, bilaga A, VT 4)  

 

Enligt Marton et al finns det tre frågor som bör beaktas vid värdering av finansiella tillgångar. 

Den första är hur tillgången värderas initialt, den andra hur tillgången värderas löpande under 

innehavet. Fråga tre handlar om redovisning av vinster och förluster. (Marton et al 2008) 

 

3.3.1. Initial värdering 

Finansiella tillgångar ska i likhet med andra tillgångar redovisas till verkligt värde första 

gången de tas in i redovisningen som vid detta tillfälle sammanfaller det med 

anskaffningsvärdet. (Marton et al 2008)  

 

När en finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas första gången, skall ett företag 

värdera den till det verkliga värdet plus transaktionskostnader som är direkt hänförliga till 

förvärvet eller emissionen av den finansiella tillgången eller finansiella skulden.  

(IAS 39 2008 p.43) 

 

3.3.2. Värdering efter anskaffningstidpunkten 

Enligt IAS 39 redovisas finansiella tillgångar olika beroende på vilken sorts tillgångar de 

utgör (Marton et al 2008). Då det gäller lånefordringar framgår det av gällande lag att de ska 

värderas till upplupet anskaffningsvärde.  

 

Efter den första redovisningen skall ett företag värdera finansiella tillgångar till deras 

verkliga värden, med undantag för följande finansiella tillgångar 

a. kategorin lånefordringar och kundfordringar som skall värderas till upplupet 

anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden  

(IAS 39 2008 p. 46)  

 

Med upplupet anskaffningsvärde menas att hänsyn måste tas till effektiv ränta för fordringar 

eller skulder som har fast ränta. (Marton et al 2008) 

 

3.3.3. Kreditförlust 

En konstaterad kreditförlust definieras i finansinspektionens föreskrifter om rapportering av 

kvartals- och årsbokslutsuppgifter (FFFS 2008:1) som ”hela eller den del av en lånefordran 

som institutet bedömer att det inte kan driva in från låntagaren och inte heller få in genom att 

realisera säkerheten”. Kreditförluster ska med stöd av lagen om årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolags uppställning anges i resultaträkningen efter övriga rörelsekostnader. 
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Posten ska enligt 5 kap 5 § 2 p samma lag delas upp i nedskrivningar och återföring av 

nedskrivningar. (Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag) 

 

I FFFS 2004:20 definierades tidigare även vad en oreglerad respektive osäker lånefordran var. 

2005 togs dessa preciseringar bort på grund av att IFRS 7, Finansiella instrument: 

Upplysningar, hade liknande regler som var bättre anpassade till nya värderingsregler 

(Finansinspektionen 2005). De regler som nu gäller är att banken skall göra en analys av 

sedan hur länge de finansiella tillgångar som är förfallna till betalning men inte nedskrivna på 

balansdagen. En analys skall även anges för de finansiella tillgångar som är nedskrivna enligt 

en individuell bedömning på balansdagen. De ska också uppge de faktorer som de beaktar för 

att skriva ned tillgången. (IFRS 7 2008 p. 37)  

 

När en tillgång skall skrivas ner anges i IAS 39. En finansiell tillgång skall skrivas ner om det 

finns objektiva belägg för det (IAS 39 2008, p. 58). Vad som menas med ett objektivt belägg 

framgår av nedanstående sammanfattning av punkt 59.  

 

Finansiella tillgångar skrivs ned endast om det finns objektiva belägg för en nedskrivning till 

följd av att en eller flera händelser inträffat, det vill säga en förlusthändelse. Denna händelse 

ska ha en inverkan, som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, på de framtida kassaflödena. 

Förluster som väntas till följd av framtida händelser redovisas inte oavsett hur sannolika de 

är. De förlusthändelser som utgör ett objektivt belägg är: 

a. betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller gäldenär, 

b. ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller 

kapitalbelopp, 

c. beviljande av långivaren, av ekonomiska eller juridiska skäl som sammanhänger med 

låntagarens ekonomiska svårigheter, av en eftergift som långivaren annars inte hade 

övervägt, 

d. det blir sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell 

rekonstruktion, 

e. upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga på grund av finansiella 

svårigheter (IAS 39 2008 p. 59) 

 

Om ett objektivt belägg finns får tillgången skrivas ned. Nedskrivningsbeloppet ska redovisas 

i resultaträkningen. (IAS 39 2008 p. 63) 

 

 

3.4. Kapitaltäckning 

Kapitaltäckning går ut på att banken har ett krav på en finansiell buffert till syfte att kunna 

möta oväntade förluster. Det är nivån på bankernas riskexponering som avgör storleken på 

den finansiella bufferten. Har banken stora utlåningar till verksamheter som präglas av stora 

kreditrisker innebär det att banken måste ha ett högre kapital. (www.fi.se) 

 

Banker och andra intermediärer har bättre förutsättningar att bedöma finansiella risker än en 

enskild investerare (Falkman, 2002, Silver, 2001). Kreditbedömningsprocessen syftar till att 

dels uppskatta återbetalningsförmågan hos en eventuell kund och dels att undersöka vad för 

slags extra säkerhet kunden har att lämna (Funered, 1994). Det finns ett ekonomiskt behov 

hos banker att få en korrekt och detaljerad information om sina risker för att helt enkelt göra 

bättre affärer, vilket också har varit drivkraften för utvecklingen av nya mätningsmetoder.  
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En annan mer påtvingande drivkraft har varit de kapitaltäckningskraven som tagits fram av 

Baselkommittén i samarbete med andra Europeiska organ. Den senaste kapitaltäckningsregeln 

kallas för Basel II och lades fram 2004. Basel II består av tre pelare.  

 

 

 

 

 

 

  PELARE 1   PELARE 2 PELARE 3 

                     Minimikrav på kapital Samlad kapital- Genomlysning 

     bedömning   

         

          

Kreditrisk Marknadsrisk Operativ risk Intern kapital- Information till 

      utvärdering andra än till 

        tillsyns- 

      Tillsyn myndigheter 

          

          

          

            Källa:www.fi.se/upload/30_Regler/50_Kapitaltackning/060928/presentation.ppt, s 15 

 

De stora förändringarna från Basel I är att banker med det nya regelverket även ska ta hänsyn 

till operativa risker och inte endast kredit- och marknadsrisker. En annan betydande skillnad 

är att banker ges möjlighet till en bedömning av kreditrisker med egna 

kreditbedömningssystem som ett alternativ till en schablonregel som är lika för alla. Basel II 

ger även en bredare syn på risker genom att pelare två och tre kompletterar regelverket. 

(Finansinspektionen 2001)  

 

 

3.5. Risker – att mäta och hantera 

Det finns tre huvuduppgifter som det finansiella systemet ska tillhandhålla. Falkman talar om 

att omfördela kapital från företag och hushåll som har ett kapitalöverskott till de som har 

behov av kapital, det vill säga de med kapitalunderskott. Genom att på detta sätt koppla ihop 

investerare med personer och företag i behov av kapital uppnås effektivitetsvinster. En annan 

huvuduppgift är att tillhandahålla effektiva betalningskanaler och rutiner, vilket är en 

förutsättning för en väl fungerande samhällsekonomi. Ett annat behov som det finansiella 

systemet tillgodoser är riskallokering. Kort formulerat kan individer som befinner sig i en 

utsatt situation, och är obenägna att ta risker, överföra riskerna till någon som är benägen att 

ta den risken. Detta förutsätter att en ränta betalas i relation till den uppskattade 

riskexponeringen. (Falkman 2002) 

 

Riskhantering, som är vårt inriktningsområde, handlar om att begränsa och omfördela 

ekonomiska risker på ett effektivt sätt. Grundkonceptet är att begränsa eller helt eliminera 

individuella risker genom så kallad riskpooling. Riskpooling går ut på att samla risker från 

individer i en större pott och finansiera den ur en gemensam kapitalkälla. Fördelen blir att 

kapitalinsatsen inte har någon direkt koppling till de projekt som finansieras. Med andra ord 

lånar banken ut pengar till ett stort antal, av varandra oberoende, affärsföretag och på så sätt 

erbjuder de sina långivare en mer stabil avkastning än om dessa själva satsade sina resurser i 
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enskilda projekt. Det hela kan jämföras med ett försäkringsbolag som kan garantera ersättning 

till den som blir drabbad av en skada till en kostnad som långt understiger den faktiska 

kostnaden för den drabbade. 

 

Det går att identifiera tre olika typer av risker inom ramen för vårt forskningsområde. Dessa 

är kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. De olika riskerna har en koppling och 

kompletterar varandra. (Falkman 2002) 

 

3.5.1. Kreditrisk 

När en bank beviljar ett lån tar den på sig en risk att låntagaren inte kommer att fullgöra sina 

åtaganden (Falkman 2002). Grunden till denna osäkerhet är bristen på information och det 

faktum att den samhälls- och företagsekonomiska utvecklingen inte kan förutsägas. Det 

problematiska för en bank är att bedöma kreditvärdigheten hos framtida låntagare men också 

att fortlöpande göra bedömningar hos existerande låntagare. Bristen på information kan också 

ha sin grund i det som kallas för ”moral hazard”, vilket är ett uttryck på den ojämna 

informationsfördelningen mellan kreditgivare och kredittagare (Silver 2001). Vid all 

kreditgivning finns befintliga risken att kredittagaren inte kommer att kunna betala räntor och 

amorteringar och därför har banker och andra kreditinstitut samt myndigheter utvecklat 

metoder för att minimera de åtagande som förekommer vid kreditgivning. (Funered, 1994)  

 

Enligt 2 kapitlet 3 § i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar krävs, för kreditrisker, 

ett kapital som motsvarar minst 8 % av institutets riskvägda exponeringsbelopp. 

Det riskvägda exponeringsbeloppet beräknas genom att multiplicera exponeringens värde med 

dess riskvikt. Dessa två faktorer beräknas i sin tur genom en schablonmetod eller en intern 

riskklassificeringsmetod (IRK). För att få använda den interna riskklassificeringsmetoden 

krävs tillstånd från Finansinspektionen. Institut som använder schablonmetoden får sina 

riskvikter och värden bedömda av kreditvärderingsinstitut. Riskvikterna bestämmer de genom 

vilken exponeringsklass exponeringen tillhör. Vid användande av den IRK-metoden beräknar 

banken det riskvägda exponeringsbeloppet med hjälp av interna riskklassificeringssystem och 

särskilda formler för respektive exponeringsklass. Den interna riskklassificeringsmetoden kan 

delas upp i en mer avancerad metod och en grundmetod där skillnaden är att institutet själva 

beräknar fler riskfaktorer i formlerna vid den avancerade. (Lagen om kapitaltäckning och 

stora exponeringar, 4 kap 4-7 §§) Mer ingående förklaringar om respektive metod följer 

nedan.  

 

3.5.1.1. Schablonmetoden  
Schablonmetoden är ett mätverktyg som är mer trubbigt än de nya interna 

riskklassificeringsmetoderna. Metoden går ut på att riskviktningen är beroende på vem som är 

låntagaren. Varje typ av låntagare får en procentsats som en indikation på riskklass. Har 

låntagaren en risknivå på 100 % innebär det att banker måste täcka upp det med hela 

kapitaltäckningskravet på motsvarande 8 %. Privatpersoner med bostadsfastighet som 

säkerhet har exempelvis en riskvikt på 50 %, som alltså innebär att de anses mer säkra än till 

exempel lån till privatpersoner utan säkerhet. På så sätt behöver en sådan exponering endast 

täckas upp med 4 % av bankens eget kapital (Finansinspektionen 2001). Det nya i Basel II 

innebär att bankerna kommer utgå från kreditvärdighetsbedömningar som satts av oberoende 

kreditvärdighetsinstitut som Standard & Poor’s och Moody´s (Regeringens proposition 

2006/07:5). Varje tillsynsmyndighet får välja vilket kreditvärdighetsinstitut bankerna får välja 

i respektive land 
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            Riskvikt i procent om motparten är   

Motpartens rating stat   bank  annat företag   

AAA - AA- 0 20 20   

A+ - A-   20 50 50   

BBB+ - BBB- 50 50 100   

BB+ - BB- 100 100 100   

B+ - B-   100 100 150   

Sämre än B- 150 150 150   

Utan rating 100 50 100   

                      Källa: Finansinspektionen 2001, s 6 

 

Tabellen visar vilken riskvikt en stat, bank eller ett företag får beroende på ratingen. Vid 

kreditutgivning till ett företag med riskvik på 100 % innebär således att banken måste ha en 

full kapitaltäckning på 8 % av utgivningsbeloppet medan ett företag med en riskvikt på 50 % 

endast behöver täckas upp med 4 % av beloppet. Den nya skalan mäter mellan 0 – 150 % och 

är enligt Finansinspektionen inte fullständig för majoriteten av företag. Med andra ord är de 

flesta banker och företag inte värderade av kreditvärdighetsinstituten vilket innebär att de får 

en schablonmässig riskvikt på 100 % för företag och stater och på 50 % för banker. Till 

skillnad från Basel II skulle schablonmetoden från Basel I innebära att alla kategorier på 

tabellen fick en riskvikt på 100 % och kräva det fulla kapitaltäckningen på 8 %. (Allen et al 

2004) 

 

3.5.1.2. Interna riskklassificeringsmetoden 

Det finns enligt de nya reglerna två alternativ av den interna riskklassificeringsmetoden där 

den ena är grundläggande och den andra mer avancerad (Allen et al 2004). Bankerna kan 

välja att tillämpa metoden förutsatt att den blir godkänd av Finansinspektionen. Varje bank får 

efter godkännande använda sin egen interna riskklassificeringsmetod för att vikta långivarnas 

risker. Ett flertal av de svenska storbankerna har sedan en tid tillbaka utvecklat interna system 

för riskklassificering (www.fi.se). Dock är det först nu som de, efter att ha anpassat och 

utvecklat metoderna, som de får användas för fastställning av kapitaltäckningsgraden. Inom 

IRK-metoden mäts risken i nedanstående tre dimensioner. (www.bis.org) 
 

 Sannolikhet för fallissemang (PD, probability of default) 

 Förlust givet fallissemang (LGD, loss given default) 

 Exponering vid fallissemang (EAD, exposure at default) 

            (Finansinspektionen 2001, s 7) 

 

Efter beräkning av respektive parameter får man fram förväntad förlust genom att multiplicera 

varje värde (PD * LGD * EAD = Förväntad förlust). Inom ramen för den grundläggande IRK-

metoden ska bankerna själva beräkna sannolikheten för fallissemang. För egen beräkning av 
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de övriga två parametrarna krävs det att banken lever upp till de krav som ställs för att få 

använda den avancerade IRK-metoden. Bankernas portfölj kommer även att behöva delas in i 

följande kategorier: (Finansinspektionen 2001, s 7)  

 

 Exponeringar mot företag (icke-banker) 

 Exponeringar mot banker 

 Exponeringar mot stater och motsvarande 

 Exponeringar mot hushåll/personliga företagare 

 Projektfinansiering 

 Innehav av riskkapitalinstrument (aktier m.m.)  

(Finansinspektionen 2001, s 7)  

 

Med hjälp av information om lånetagarens historiska betalningsförmåga, som går flera år 

tillbaka, ska bankerna på ett säkert sätt vara i stånd att fastställa faktorer för varje 

engagemang. (Finansinspektionen 2001) 

 

3.5.2. Marknadsrisk 

Risker som kan uppkomma till följd av ogynnsam prisutveckling på aktie-, ränte- och 

valutamarknaden kallas gemensamt för marknadsrisker (Falkman 2002). Prisutvecklingen är 

en konsekvens av rubbning på balansen mellan utbud och efterfråga på en marknad. Balansen 

i sig påverkas av olika makroekonomiska faktorer så som tillväxt, inflation och räntor. 

(www.fi.se)  

 

För marknadsrisker är kapitalkravet 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet. Det riskvägda 

exponeringsbeloppet skall i enlighet med kreditrisk beräknas med internmetoden eller 

schablonmetoden. (Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar, 5 kap 1 §) 

 

3.5.3. Operativa risker 

Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller 

misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 

(www.fi.se). Risken tar alltså sikte på framförallt de mänskliga faktorerna. Operativa risker 

ökar när det till exempel finns manuella inslag i processer, hög nyckelpersonsberoende eller 

systemtillgänglighetsrisker. (Funered 1994) 

 

För beräkning av operativa risker kan ett företag välja mellan att använda en basmetod, 

schablonmetod eller en internmätningsmetod. Basmetoden innebär att kapitalkravet för de 

operativa riskerna är 15 % av genomsnittliga rörelseintäkter de senaste tre åren. Vid 

schablonmetoden skall institutet dela in verksamheten i olika affärsområden som var och ett 

får ett kapitalkrav som motsvarar en procentsats mellan 12-18 % av de genomsnittliga 

rörelseintäkterna de senast tre åren. Summan av samtliga kapitalkrav utgör kapitalkrav för 

operativa risker. För att få använda internmätningsmetoden krävs tillstånd från 

Finansinspektionen. Kapitalkravet för operativa risker mäts i sådana fall med hjälp av 

institutets eget riskmätningssystem. Med stöd från Finansinspektionen är det tillåtet att 

kombinera metoder. (Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar, 6 kap 1-8 §§ ) 

 

 

 

 

http://www.fi.se/
http://www.fi.se/
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3.6. Konjunktur 

Konjunktur innebär svängningar i den ekonomiska aktiviteten, det innebär att beroende på var 

ekonomin befinner sig i en konjunkturcirkel går det att säga om ett lands ekonomi är bra. 

Högkonjunktur och lågkonjunktur beskriver var ekonomin befinner sig i cirkeln. BNP 

används för att mäta den ekonomiska aktiviteten. (www.konj.se) 

 

Faktisk BNP och potentiell BNP fastställer vart i konjunkturen i samhället befinner sig. 

Potentiell BNP innebär den nivå som produktionen skulle tänkas ha vid ett fullt utnyttjande av 

resurser som arbete och kapital. En sysselsättningsgrad som är i linje med inflationen är även 

det en viktig faktor. Faktisk BNP är den nivån som råder vad gäller kapital och arbete. 

(www.konj.se) 

 

Det råder högkonjunktur när den faktiska BNP-nivån är högre än den potentiella och när den 

är som mest kallas det för konjunkturtopp. Även när den faktiska BNP-nivån sjunker råder det 

högkonjunktur, men det är ett tecken på att en lågkonjunktur är på väg. Vid lågkonjunktur är 

den potentiella BNP-nivån högre än den faktiska. Den lägsta nivån på den faktiska BNP 

innebär att en konjunktur börjar vända. (www.konj.se) 

 

Skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP, det vill säga när resursutnyttjandet mäts i 

procent kallas för produktionsgap. Vid ett positivt värde innebär det att högkonjunktur råder 

och det innebär att efterfrågan på varor och tjänster är höga. (www.konj.se) 
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Källa: www.konj.se/download/18.a939951052f778435800010650/2_ruta_Juni05.pdf, s. 1 

        www.konj.se/download/18.6b38234911d6cedb125800018367/KonjBar_081126.pdf, s. 5 

 

Konjunkturläget idag visar att en lågkonjunktur råder. Allt fler företag känner att de har 

svårigheter med att låna pengar från kreditinstitut, eftersom bankerna har blivit hårdare i sin 

kreditprövning och har högre krav på säkerheter. Barometerindikatorn visar att läget som 

råder idag inom de olika sektorerna i näringslivet är negativt och har nått en lägsta nivå sedan 

mätningarna startades 1996. Det innebär bland annat att sysselsättningen och orderingången 

har minskat vilket i sin tur leder till att allt fler företag tvingas minska sin personalstyrka för 

att kunna finansiera sin verksamhet. (www.konj.se) 

 

 

4. Empiri 

 

Vi presenterar här den empiri som kommer att ligga till grund för vår analys.  

4.1. Företagspresentation 

4.1.1. Handelsbanken 

Handelsbanken är en är universalbank, vilket betyder att de levererar tjänster inom hela 

bankområdet. Banken finns representerad med 214 kontor i sammanlagt 22 länder.  

De har en företagsfilosofi som bland annat går ut på att ha en mycket decentraliserad 

organisation där varje kontor fattar sina egna beslut. I handelsbanken prioriteras även 

lönsamhet före volym (www.handelsbanken.se). Vid kreditgivning innebär detta att 

krediternas kvalitet inte bortses från för att nå högre volym (Årsredovisning 2007). Det 

finansiella mål som finns i Handelsbanken är att de ska ha högre räntabilitet än genomsnittet 

för konkurrenterna. Detta ska uppnås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än 

konkurrenterna. Under lång tid har banken haft Sveriges nöjdaste kunder och högre lönsamhet 

än övriga banker. De har även haft lägre kreditförluster än övriga (www.handelsbanken.se). 

För beräkning av kreditrisk använder sig banken sedan godkännande från finansinspektionen 

av IRK-metoden. (Årsredovisning 2007) 

 

4.1.2. KPMG 

Under 85 år har KPMG funnits i Sverige. Inom landet finns de på 60 orter men de verkar även 

i 145 länder världen över. Företaget erbjuder kvalificerade tjänster inom revision, rådgivning 

och skatt. För att på bästa sätt kunna klara de utmaningar som finns på marknaden är företaget 

uppdelat på olika branscher. Ett av dessa är ”financial service” som är inriktat på bank och 

försäkring. Inom detta område arbetar de bland annat med kraven som finns på riskhantering 

och IFRS. I dagsläget är KPMG revisorer i 35 % av de 20 största bankerna i världen. 

(www.kpmg.se) 

 

4.1.3. Finansinspektionen 

Sedan 1659 har tillsyn av banker utövats. Den nuvarande Finansinspektionen bildades 1991 

när försäkringsinspektionen och bankinspektionen slogs samman. Finansinspektionen är 

lokaliserad i Stockholm och har cirka 250 medarbetare. Den största andelen av de som arbetar 

är jurister och ekonomer. Inom organisationen jobbar bland annat utredare, inspektörer, 

http://www.konj.se/download/18.a939951052f778435800010650/2_ruta_Juni05.pdf
http://www.handelsbanken.se/
http://www.handelsbanken.se/
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analytiker, statistiker och försäkringsmatematiker inom organisationen. (www.fi.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Utdrag ur Handelsbankens Årsredovisning 

Nedan lämnas en sammanfattning av utvalda delar ur Handelsbankens årsredovisning för 

2007.  

 

Not 1 Redovisningsprinciper 

 

Kreditförluster och nedskrivning av finansiella tillgångar 

 

Nedskrivningsprövning på lånefordringar genomförs om det finns objektiva belägg för att en 

lånefordrans återvinningsvärde understiger det redovisade värdet. Exempel på objektiva 

belägg är försenad eller utebliven betalning, konkurs, ändrad kreditrating eller nedgång i 

säkerheternas marknadsvärde. Nedskrivning redovisas som kreditförlust i resultaträkningen 

och genomförs om det beräknade återvinningsvärdet understiger redovisat värde. En 

redovisad kreditförlust minskar fordrans redovisade värde i balansräkningen.  

 

De kreditförluster som redovisas för en period består dels av konstaterade kreditförluster, dels 

av sannolika kreditförluster med avdrag för återvinningar. De konstaterade kreditförlusterna 

redovisas när det inte finns någon realistisk möjlighet till återvinning och kan avse hela eller 

delar av fordringar. Fall som utgör en konstaterad kreditförlust kan till exempel vara när 

konkursförvaltare lämnat uppskattning av utdelning i konkurs, när ett ackordsförslag antagits 

eller om en fordran eftergivits på annat sätt. 

 

Om en kund, trots att en lånefordran klassificerats som konstaterad kreditförlust, följer 

betalplanen så sker en omprövning av förlustens storlek. De återvinningar som görs består av 

dels återförda belopp på tidigare års konstaterade kreditförluster, dels återförda tidigare gjorda 

nedskrivningar för sannolika kreditförluster. (Handelsbankens årsredovisning 2007)  

 

Not 10 Kreditförluster, netto 

 

Specifik reservering för  2007 2006 

individuellt värderade lånefordringar   

      

Årets bortskrivning avseende    

konstaterade kreditförluster  xxx Xxx 

Återförda tidigare gjorda reserveringar för   
sannolika kreditförluster som i årets 
bokslut redovisas som konstaterade   

förluster xxx Xxx 

Årets reservering avseende sannolika   

kreditförluster   xxx Xxx 
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Återfört på tidigare års konstaterade   

kreditförluster   xxx Xxx 

Återförda ej längre erforderliga    

reserveringar för sannolika kreditförluster xxx Xxx 

Årets nettokostnad för individuellt   

värderade lånefordringar  xxx Xxx 

                           Källa: Handelsbankens årsredovisning 2007, s 60 

 

 

 

 

Not 43 Bedömningar och uppskattningar 

 

Kreditförluster 

 

Om det finns behov skrivs en fordran ned till det återvinningsvärde som bedöms rimligt. För 

att uppskatta detta återvinningsvärde görs ett antal bedömningar och antaganden om bland 

annat motpartens finansiella återbetalningsförmåga och realisationsvärdet på eventuella 

säkerheter. De bedömningar och antaganden som används är också föremål för regelbunden 

kontroll inom ramen för den interna kreditorganisationen.  

 

Not 2 Risk och kapitalhantering 

 

Kreditrisk 

 

Kreditrisk definieras av Handelsbanken som ”risken för att banken ska drabbas av ekonomisk 

förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser”. 

 

Eftersom Handelsbanken är en decentraliserad organisation är det varje kontor som bär 

kreditansvaret. De ansvarar för de problem som bristande betalningsförmåga från en kund 

medför och bär kreditförluster som uppstår. Kontoren håller kontakt med kunder löpande 

vilket ger en kontinuerligt uppdaterad bild av kunden. Detta gör att kontoret snabbt får en 

uppfattning om eventuella problem och de kan därmed agera snabbare. Vid bedömning av 

kreditrisker är det återbetalningsförmågan som är det väsentliga. En svag 

återbetalningsförmåga kan inte kompenseras av en säkerhet. En säkerhet kan dock väsentligt 

reducera förlusten för banken om kunden inte kan betala, därför ska krediter i regel täckas upp 

av en säkerhet. 

 

Handelsbanken har ett internt riskklassificeringssystem där kreditrisken mäts på ett 

tillförlitligt och konsekvent sätt. Systemet grundar sig på kontorets bedömning av varje 

motparts återbetalningsförmåga. Klassificeringen utgår från en ratingmodell som banken har 

använt i närmare tre decennier. Detta system kunde direkt översättas till de riskklasser som 

numera finns föreskrivet i Basel II. Den rating som används är dynamisk och kan därmed 

omprövas om kundens återbetalningsförmåga ändras.  

 

Handelsbanken har blivit godkänd för grundmetoden i systemet med intern riskklassificering 

vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisk och förbereder nu arbetet med att bli godkänd för 

avancerad metod. För att kvantifiera bankens kreditrisker beräknar de PD för alla företag 

utifrån den förlusthistorik de har. För små företag beräknas också EAD och LGD utifrån 

förlusthistoriken. Riskklassificeringen bygger på den ovan nämnda interna rating. Denna 
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översätts för företagsexponeringar till en riskklass mellan 1-10. Med denna riskklassificering 

som underlag får alla exponeringar ett PD-värde. Även ett EAD-värde och ett LGD-värde 

sätts på varje exponering. I PD-värdena finns betydande marginaler i form av konjunktur- och 

säkerhetsjusteringar. Konjunkturjusteringarna har sin grund i bankens fallissemangshistorik 

mellan 1985-2006. (Handelsbankens årsredovisning 2007) 

 

4.3. Sammanställning av intervjuer 

4.3.1. Handelsbanken 

Michael Johnsson har jobbat inom Handelsbankens sedan 11 år tillbaka och har bland annat 

jobbat med placerings- och företagsrådgivning. Under hösten tillträdde han som chef för 

företagsgruppen på Örebrokontoret.  

 

För att bedöma kreditvärdigheten av ett företag vid utlåning har inte banken någon kredit eller 

scoringsystem, utan tittar framför allt på tre viktiga faktorer. 

 

 Affärsidén 

 Ledningen 

 Återbetalningsförmågan 

Den första faktorn tar sikte på hur väl affärsidén presenteras och om banken anser att den är 

hållbar. Det är viktigt att titta på hur personen presenterat sin affärsidé och om de har tänkt till 

ordentligt. Affärsidén bedöms efter många mjuka och subjektiva faktorer som inte går att sätta 

en siffra på. Michael menar att det är personen i fråga som ska driva företaget och om denne 

inte kan sälja in affärsidén till banken finns det en risk att personen inte kan sälja in den till 

kunder. Sedan tittar banken även på ledningen som ska driva företaget. Finns det en 

bekantskap sedan tidigare är det en klar fördel. Banken tittar på personen/personernas 

bakgrund och erfarenhet, det vill säga om de har drivit andra företag tidigare och hur det har 

gått för dessa. Det sista viktiga kriteriet är återbetalningsförmågan det vill säga om det finns 

möjlighet att få tillbaka de pengar som lånats ut. Kreditupplysning är standard och är något 

som alltid genomförs. Säkerheten spelar ingen roll vid utlåningstillfället, på grund av att det 

inte är något avgörande för återbetalningsförmågan. Under analysen av återbetalnings- 

förmågan tittar banken även på bland annat bokslut och andra siffror som finns tillgängliga. 

Det är olika beroende på vilket stadium företaget befinner sig i. Finns inga bokslut kan 

banken ta ut preliminära bokslutsrapporter via de bokföringsprogram som används. I de fall 

banken anser att företaget inte har en tillräckligt bra återbetalningsförmåga godkänns inte 

lånet. Efter de tre faktorerna tittar banken på kreditstorleken och kreditstrukturen för att 

anpassa den efter kundens och bankens behov och vid det tillfället tas även hänsyn till 

säkerheten. Handelsbanken har alltid en ambition att inrikta sig på rätt kvalitet på kunderna 

och inte kvantitet. 

 

Vad gäller Basel II menar Michael att den egentligen inte påverkat bedömningsprocessen, 

utan hur man ser på priset på pengar, det vill säga hur mycket riskvägt kapital varje kredit 

kräver. Så som det var innan var det enbart baserat på hur mycket säkerhet ett företag har att 

erbjuda. Ifall företaget hade en typ av säkerhet visste banken vilket pris som skulle tas. Det 

har inte riktigt känts rätt menar Michael, verktygen var väldigt trubbiga.  

 

Nu har många andra variabler fått spela in och bland annat de faktorer som nämnts innan har 

alltså börjat påverka riskvikten som utlåningarna bär. Banken sätter en individuell rating på 
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varje företag. Det kommer att bli en mer detaljerad analys vilken kommer att diversifiera 

räntan. Har ett företag bra återbetalningsförmåga tar banken en lägre risk vilket i sin tur borde 

påverka priset, alltså räntan för krediten. Det nya systemet känns positivt, speciellt genom att 

bedömningen har kommit ner mer på individnivå och blivit mer riskkänslig. 

 

Just nu använder Handelsbanken den grundläggande IRK-modellen men även den avancerade 

inom vissa områden. Den avancerade metoden används mest för privatpersoner och 

småföretag medan den grundläggande används för stora företag. Det jobbas dock hela tiden 

mot det avancerade hållet. 

 

I fråga om hur ofta uppföljning av krediter ska ske beror det bland annat på vilken volym det 

handlar om. Normalt sett sker uppföljning en gång per år och nya bokslut tas in för analys. I 

vissa fall sker uppföljningen kvartalsvis om tillgänglig information finns, annars kan 

rårapporter från bokföringsprogrammen användas för att göra en avstämning. Går företaget 

bra och det inte finns anledning för djupare analys räcker det oftast med en årlig uppföljning. 

Vid indikation på problem blir dock tätare rapporterig för att minimera risken att det går för 

långt. Michael menar att mycket går på känsla och man känner efter var det kan bli problem. 

 

För att avgöra om en lånefordran är osäker i redovisningssammanhang, eller är en sannolik 

kreditförlust som Handelsbanken definierar det, finns det ett antal kännetecken som de tittar 

på. Det kan till exempel vara en UC-rapport på ett bolag de har krediter med som visar att 

företaget har betalningsanmärkningar eller är sena med skatten. En annan indikation kan vara 

att kunden försöker skicka betalningar när det inte finns några pengar på kontot eller är sena 

med räntebetalningar. Det här är tydliga signaler på att det inte står rätt till. När något av detta 

inträffar tar de kontakt med kunden för att stämma av hur läget ser ut. Mötet med kunden kan, 

beroende på hur det ser ut i företaget, till exempel resultera i en tätare kontroll av företagets 

resultat. I vissa fall kan det röra sig om en tillfällig svacka som till exempel beror på att 

företaget växt för fort, men att lönsamheten fortfarande är bra i verksamheten. Vid en sådan 

situation är det ingen fara och någon reservation görs inte. Om det finns ett problem försöker 

banken stötta kunden för att uppnå bättre lönsamhet. De försöker få företaget att inse att de 

måste agera annars riskerar de en konkurs. Michael poängterar vikten av att kundföretaget 

kontaktar banken i ett tidigt skede eftersom de kan få bättre hjälp och stöttning. Ett företag 

som står inför en konkurs är svårt att hjälpa. 

 

En reservation för osäkra lånefordringar görs först när banken tror att det finns en risk att 

förlora pengar. De tittar vid denna bedömning även på säkerheterna som finns. Om fullgoda 

säkerheter finns, som gör att banken inte förlorar pengar även om företaget går i konkurs, 

reserveras inte lånefordran. Detta utan hänsyn till att företaget har problem. Om reservation 

ska göras sker det med avseende på säkerhetens värde. Vid till exempel företagsinteckningar 

gäller i nuläget att banken får 55 % i utdelning, detta leder till en stor reservation. Från och 

med 2009 kommer företagsinteckningar istället att ge 100 % utdelning. Banken behöver 

därför inte reservera så mycket vid osäkerhet. Under 2009, som blir ett övergångsår, kommer 

endast de nya krediterna som ges ut att ge denna utdelning. 2010 kommer detta gälla samtliga 

krediter. En konstaterad kreditförlust uppstår när en konkurs är avslutad och det står klart att 

de inte får full täckning för lånefordran. Det blir i detta skede ingen resultatpåverkan eftersom 

en reservation som osäker redan gjorts på lånefordran. 

 

Lågkonjunkturen påverkar inte bankens kreditutgivning på något speciellt sätt för att de anser 

sig ha bra koll på sina kredittagare. På de nya lånen ligger stort fokus på möjligheterna för den 

framtida återbetalningsförmågan. Michael menar på att när de ger ut krediter till kunder gör 
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de sina rutinkontroller oavsett vilken konjunktur som råder. Dock har de tätare uppföljningar 

med kredittagarna vid en lågkonjunktur med motiveringen att siffrorna ofta brukar avvika från 

hur det sett ut vid ett bättre konjunkturläge. Ett exempel är bilbranschen som bevakas särskilt 

noga med anledning av att den just nu är en utsatt bransch. 

 

 

 

4.3.2. KPMG  

Roland Pettersson har arbetat i revisionsbranschen sedan 1973. I 25 år har han varit godkänd 

revisor. Sedan 1991 har han haft krediter och kreditrisker som sitt specialområde och arbetar 

därmed delvis med kreditgranskning.  

 

Det underlag som granskas när ett lån givits ut är sådana som visar att låntagaren har 

återbetalningsförmåga. Det är återbetalningsförmågan som avgör om en kredit ska ges ut eller 

inte, säkerheter är inte ett kriterium. Detta krav har växt fram sedan krisåren på 1990-talet, 

eftersom ett bättre regelverk var nödvändigt. För lån till ett företag betyder detta att en 

kassaflödesanalys upprättas och information om företaget historiskt sett tas fram för att finna 

styrkor och svagheter. Det ska även genomföras en analys av de närmaste framtidsåren. I 

framtidsanalysen menar Roland att det ofta finns stora brister, men en kassaflödesanalys 

upprättas alltid eftersom det är framtiden som visar om återbetalningsförmåga finns. Den 

största delen av den ekonomiska analysen tas fram ur redovisningen men verksamheten i sig 

bedöms också. Hänsyn tas till om företagets verksamhet är livskraftig eller om risk finns att 

den planar ut. I vissa verksamhetsområden kan detta vara svårt att avgöra. Det gäller till 

exempel lantbrukssidan där det inte är mjölkbonden som bestämmer priset på mjölk utan 

marknaden. Vid det tillfället måste en uppfattning skapas om vad myndigheter och marknad 

accepterar för pris. Vid lågkonjunktur och finansiell oro är det samma kriterier som gäller. 

Den skillnad som kan urskiljas är att kalkyler ofta används mera noggrant. Ett exempel är att 

amorteringar läggs in i kalkylen vilket ofta bortses när det ekonomiska läget är stabilt och 

mycket pengar finns. 

 

Sedan Basel II börjat gälla har det blivit en förfining av riskklassificeringen. För att få fram en 

riskklass vägs nyckeltal, resultat i verksamheten och utveckling, negativa och positiva trender 

och andelen krediter som täcks av säkerheter ihop. Där har Basel II förfinat klassificeringarna 

och fler parametrar vägs in till skillnad från det tidigare ganska grova instrumentet. 

Riskklassificeringarna tas hänsyn till på ett annat sätt i bedömningen nu, till exempel trenden i 

nyckeltalen. Modellen i riskklassificeringsberäkningarna har även förfinats de senaste åren för 

att få en bättre säkerhetsbedömning totalt sett.  

 

När Roland tittar på kreditbedömningsunderlagen, den så kallade kreditpromemorian, är det 

den ekonomiska analysen av historien och ekonomiska framtiden han granskar. 

Riskklassificering är något som bedöms utifrån om det verkar rimligt med hänsyn till 

resultatutveckling och säkerheternas värde. Stickprov görs för att kontrollera om värdering av 

säkerheten verkar sannolik. Exempelvis om det är färska uppgifter som ligger till grund och 

om hänsyn har tagits till fluktuationer, det vill säga variationer, i varulagret.  

 

Den första indikationen på att en lånefordran är osäker är rykten om att företaget går dåligt 

eller har problem. I vissa fall meddelar företagen själva banken hur det ligger till, vilket gör 

att åtgärder kan sättas in och banken kan stötta kunden. Det som är nästa tecken på osäkerhet 

kring en lånefordran är när företaget inte betalar sina räntor och amorteringar. När indicier, på 
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att lånefordran är osäker, uppkommit skall en bedömning på längre sikt göras om företaget 

kommer få sämre betalningsförmåga eller om de förväntas återgå till normal förmåga. Om 

bedömningen resulterar i att de inte kommer att kunna betala ska en reservation göras, baserad 

på krediter kontra säkerheten. Om banken till exempel har en miljon i lånefordringar och en 

säkerhet på 700 000 reserverar man 300 000.  

 

 

 
                               Källa: Egen, 2008                           

 

I vissa fall kan banken vara den sista som får reda på att det går dåligt för ett företag. 

Företaget har i så fall sett till att betala banken först och leverantörer i andra hand. Det kan i 

vissa fall hända att det enda tecknet på att en lånefordran är osäker är att företaget går i 

konkurs. Banken reserverar vid det tillfället utifrån konkursboupptäckningen, som talar om 

hur stort värde det är på tillgångarna är. Den prioritet banken har vid konkurs är säkerheten. 

Vid till exempel företagsinteckningar tillfaller 55 % av värdet som förvaltaren får in banken. 

Av dessa får banken i genomsnitt cirka 56 % vilket resulterar i en utdelning på under 30 % av 

hela beloppet. På grund av detta reserverar banken ofta runt 80 % av beloppet för att slippa 

överraskningar. 

 

En lånefordran som banken bedömer att de inte kommer få in står kvar som osäker tills 

konkursen är avslutad. En avslutad konkurs är nämligen det som är kriteriet för att skriva över 

en osäker lånefordran till en konstaterad kreditförlust när det gäller lån som är givna till 

företag. Vid det tillfället är det klart att banken inte får några mer pengar. I vissa fall görs 

dock en delavskrivning till konstaterad kreditförlust, om det är helt klart att de inte kommer få 

pengarna. Banken gör bedömningar utifrån konkursförvaltarens förvaltarkonto där pengarna 

för allt som säljs hamnar och gör en nedskrivning utifrån hur mycket de kan förvissa sig om 

att de inte kan få. Banken kan också ta hjälp av förvaltaren och genom denne få en 

uppskattning om hur mycket det kommer att bli över till dem.  

 

Om en bank reserverat för mycket har de en skyldighet att återföra reserveringarna som inte 

längre kan anses vara osäkra när ett företag har återhämtat sig. För att inte visa positiva 

kreditförluster har banker försökt hitta nya reserveringar för att täcka upp återföringarna. 

Därmed har banker haft en mycket bra genomgång av sina krediter. Det har då varit så att 

banker reserverar trots att företag betalar sina räntor och amorteringar. De motiverar istället 

sin reservering med att företaget till exempel ha negativt eget kapital. Nu när det ekonomiska 

läget är ostabilt tror Roland att bankerna kommer att ha en riktad kontroll på de sektorer som 

ligger i riskområdet, till exempel bilbranschen och underleverantörer till dessa, och reservera 

där. Nu är alltså inte anledningen att täcka upp för återförda reserveringar utan för att klara sig 
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om företag skulle gå i konkurs. Den noggranna genomgången av reserveringen kommer alltså 

att fortsätta men motiveringen blir lite annorlunda.  

 

 

 

4.3.3. Finansinspektionen 

Sedan flera år tillbaka har Anders Bredhe jobbat som tjänsteman på Finansinspektionen. Han 

har bland annat varit delaktig i utvecklandet av FFFS 2007:1 som behandlar föreskrifter och 

allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar.  

 

Enligt Anders har modellerna som bankerna använder för bedömning av kreditrisker 

förbättrats. Bland annat har statistiskt baserade modeller fått större spridning, vilket troligtvis 

leder till mindre subjektivitet i bankernas bedömningar. Ett annat förbättringsområde har varit 

dokumentationen av principerna för klassificeringarna inom en bank. Det har sannolikt 

bidragit till en mer enhetlig bedömning av krediter inom en bank på så sätt att samtliga kontor 

inom en och samma bank använder likartade bedömningsmodeller. Med andra ord spelar det 

mindre roll om en kund ansöker om en kredit i Örebro eller Kiruna, prövningen sker utifrån 

samma grund. 

 

Vad gäller processen av utvecklingen och implementeringen av IRK-modellerna menar 

Anders att den inte är fullbordad. Processen har pågått i flera år och bedöms vara klar inom 

cirka två år. I dagsläget har flera banker fått tillstånd att använda IRK-modeller endast på 

specifika exponeringsområden. Utvecklandet av IRK-modellen som riktar sig mot den privata 

sektorn har haft en snabbare progression jämfört med den mot företagssektorn.  

 

När det är fråga om ifall kreditriskerna vid lågkonjunktur och finansiell oro kommer att 

begränsas när Basel II har införts anser Anders att det är svårt att ge ett bra svar. Reglerna 

inom Basel II är inte till för att bedöma om en kredit ska ges ut, utan för att ge en riskklass till 

de som får en kredit. 

 

För utformningen av den avancerade IRK-modellen ligger kapitaltäckningslagen som grund. 

Finansinspektionen kompletterar lagen med föreskriften 2007:1 för att tillförse med en mer 

detaljerad beskrivning. Inom ramen för lagarna och föreskrifterna finns ändå utrymme för 

bankerna att anpassa IRK-modellerna inom specifika områden. Ett exempel som Anders tog 

upp är antal riskklassificeringar som krävs för exponering mot företag. Bankerna är tvungna 

att ha ett minimum antal klasser men har friheten att utöka dem eftersom Finansinspektionen 

inte har begränsat taket för antalet. 

 

Ett stort problem för bankerna vid införandet av de nya kreditmätningsmetoderna har varit 

bristen på historisk data. Framför allt har bristen på data från 1990-talskrisen inneburit 

svårigheter att bland annat samla in data för kalibreringen av den långsiktiga PD-stapeln. På 

grund av att fallissemangsdata saknas får banker göra antaganden, basera beräkningar utifrån 

tidsserier på till exempel konkursstatistik och kanske även utöka beräkningarna med 

säkerhetsmarginaler. Kravet på det avancerade datorsystemet har resulterat i stora 

utvecklingskostnader. Detta är extra tydligt för de större bankerna som har mer komplexa 

system. 

 

Ett tredje problem som Anders påpekar är att bankerna förmodligen har haft mer eller mindre 

svårt att tyda de föreskrifter och regler som Finansinspektionen har gett ut. De har i vissa fall 
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svårt att veta exakt vilka krav som gäller och var Finansinspektionens ribba kommer att 

läggas. De kvalitativa kraven som ställs på bankerna är exempel på områden där det har 

funnits tolkningsproblem. Ett exempel är bestämmelsen att IRK-systemen endast kan bli 

godkända efter tre års användning. Under de tre åren har systemen utvecklats och frågan är då 

om det är samma konsistenta system som använts under alla de tre åren.  

5. Analys 

 

I det här avsnittet diskuterar vi den teori och empiri vi har presenterat. 

5.1. Kredithantering 

Huvuduppgiften för en bank är att eliminera individuella risker genom att samla information 

och bilda en uppfattning om företagets nuvarande ställning och framtida utsikter för den 

bransch de verkar i. 

 

Det avgörande för nya kreditgivningar har varit analysen av kundernas återbetalningsförmåga. 

Säkerheten spelar självfallet också en stor roll, men det är enligt Roland Pettersson på KPMG 

inget kriterium för att få ett lån. Har banken konstaterat att ett företag har dålig 

återbetalningsförmåga väger säkerheten inte upp det. Kreditbedömningsprocessen syftar dels 

till att uppskatta kundens återbetalningsförmåga och dels till att undersöka eventuella 

säkerheter som erbjuds. Säkerheterna är viktiga av den anledningen att dess värde är vad 

banken får vid en eventuell konkurs. Processen innefattar undersökning av företagets resultat- 

och balansräkning, kassaflödesanalys med nyckeltal samt historiskt data om företaget. 

Kassaflödesanalysen och trenderna av nyckeltalen är det som bankerna lägger stor fokus på. 

Det som är värt att poängtera med nyckeltalen, nu när konjunkturen vänt neråt, är att kraftiga 

nedgångar inte nödvändigtvist behöver betyda att ett företag har problem. Under de senaste 

åren med höga konjunkturer har många företag gjort stora vinster och nu när siffrorna sjunker 

finns det en risk för att bankerna låter sig skrämmas av den negativa trenden. För att undvika 

det som kan likna en myopi är det av vikt att relatera nyckeltalen till företagets balansräkning. 

Där kan det komma att visa sig att ett företag, som trots en negativ trend på sina finansiella 

nyckeltal, fortfarande är ekonomiskt starkt. Att låna ut pengar innebär som bekant en risk för 

banken. Grunden till risken ligger i att framtiden inte kan förutspås med säkerhet. Den 

samhälls- och företagsekonomiska utvecklingen är svår att förutsäga. Detta är extra tydligt i 

vissa branscher, på lantbrukssidan är det till exempel marknaden som styr priset på mjölk och 

inte bonden. En analys av hur marknaden kommer att agera behöver göras och detta går inte 

att göra helt säkert.  

 

Innan Handelsbanken går in på råsiffrorna tittar de på många mjuka och subjektiva delar 

under bedömningsprocessen. Det undersöks om ledningen har haft andra företag innan och 

hur det har gått för dem. Alla dessa åtgärder kan leda till en minskad ojämn 

informationsfördelning vid utlåningstillfället. Enligt årsredovisningen försöker 

Handelsbanken att skapa en personlig och djup relation med kunderna för att således snabbt 

kunna identifiera och agera vid problem. Vid ett agerade i tidigt skede minskar risken för en 

eskalering av problemet och åtgärder kan vidtas vid rätt tidpunkt innan det är för sent. Som 

standard följs krediter upp en gång per år beroende på volymen på krediten. Vid indikation på 

en sämre betalningsförmåga blir uppföljningarna tätare vilket också bidrar till en mer jämn 

informationsfördelning och därmed minskad kreditrisk. 

 

Den ojämna informationsfördelningen mellan banken och kredittagaren kommer i uttryck i att 

banken i vissa fall är den sista parten som får reda på att en kredittagare har ekonomiska 
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problem. Denna moral hazard problematik har sin grund i den vitalitet som präglar 

kredittagarens beroende av banken. Ett företag kan vara högst beroende av sina krediter från 

banken. Vid ekonomiska problem kan bankens fordringar prioriteras högt och då betalas först 

för att undvika misstankar om eventuella betalningssvårigheter som i sin tur kan skada den 

livsnödvändiga relationen mellan partnerna. Effekten blir att företagets leverantörer blir 

lidande istället och företaget möjligen skjuter upp det oundvikliga. 

 

Roland menar att i vissa fall kan det gå så långt att bankens första indikation, på att en 

kredittagares fordran är osäker, kommer så pass sent att företaget redan har försatts i konkurs. 

De mest förekommande första signalerna dock, som leder till anledning om misstanke av en 

lånefordrans osäkerhet, är rykten om att ett företag ”går dåligt” och har problem. 

I vissa fall kan företag ta initiativet och kontakta banken för att informera om ett försämrat 

ekonomiskt läge. I de fallen har banken bättre förutsättningar att vidta förebyggande åtgärder. 

På så sätt minskar också den ojämna informationsfördelningen mellan partnerna. 

En annan faktor som kan minska en ojämn informationsfördelning är en extra riktad 

övervakning av företag som befinner sig i riskbranscher, som till exempel bilbranschen och 

mindre företag som framförallt är underleverantörer till bilbranschen. Behovet av sådana 

adresserade fokuseringar förstärks även av den finansiella turbulens som världsmarknaden 

befinner sig i.  

 

 

5.2. Kreditförluster 

Vid värdering av en finansiell tillgång är det försiktighetsprincipen som tillämpas. Enligt 

denna princip får inte värderingen av tillgångar överskattas. I enlighet med detta är banker 

noga med att reservera för osäkra lånefordringar. De reserverar både för att täcka upp 

återföringar och för att inte själva få en överraskning om företaget går i konkurs och därmed 

inte har möjlighet att betala tillbaka sitt lån. Det sistnämnda är extra vanligt under svårare 

ekonomiska tidpunkter såsom nu är fallet. Det blir då troligt att låntagaren kommer att gå i 

konkurs eller inte betalar sina räntor och amorteringar. Båda dessa är skäl till att göra en 

nedskrivning enligt IAS. I det tidigare fallet, alltså då banker reserverar för att täcka upp 

återföringar är det också en noggrann genomgång av lånefordringar, denna gång för att inte 

behöva visa positiva kreditförluster. Bankerna styrker då reserveringarna till exempel genom 

att ett företags egna kapital är negativt. Ett negativt eget kapital betyder i princip att företaget 

bör träda i likvidation, alltså konkurs, och därmed är reserveringen motiverad. Dessa båda 

anledningar har en växelverkan sinsemellan. En svårare finansiell situation, såsom 

lågkonjunktur leder till ett stort antal reserveringar. I nuläget gäller detta till exempel 

bilbranschen där bankerna ser till att ha extra kontroll. Som en följd av detta blir det vid bättre 

ekonomiskt läge tvunget för banken att föra tillbaka reserveringar som inte längre är befogade 

och då reserveras det istället för att täcka upp. 

  

Enligt redovisningspraxis är en nedskrivning befogad efter att den bedömts som 

nedskrivningsbar på grund av objektiva belägg till följd av en förlusthändelse. Att objektiva 

belägg krävs visar att samma värdering ska ske oavsett vem som utför den, alltså tillämpas 

objektivitetsprincipen. Handelsbanken skriver i sin årsredovisning att en lånefordran 

nedskrivningsprövas om det finns objektiva belägg för att en dess återvinningsvärde 

understiger det redovisade värdet. Vilket med andra ord betyder att de nedskrivningsprövas 

om de inte tror att de kan få in så mycket som fordran är värderad till i balansräkningen. I 

realiteten betyder detta, för utlåning till företag, att följande händelser leder till att en 

lånefordran ska anses vara osäker och därmed reserveras: 
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 Rykten om att företag går dåligt 

 Låntagaren berättar för banken om sin dåliga ekonomiska ställning  

 Företaget betalar inte sina räntor och amorteringar 

 Konkurs (som ej avslutats) 

 Ändrad kreditrating  

 Säkerheternas marknadsvärde minskas 

 UC-rapporter som visar på ekonomiska brister 

 Kund försöker skicka betalningar från konto där det inte finns några pengar 

 

När något av dessa kriterier uppkommit behöver banken, innan de skriver ned lånefordran, 

avgöra om det är tillfälligt eller om företaget antas återgå till sin normala betalningsförmåga. 

Bara om det antas vara ett bestående problem får en nedskrivning ske. Ett sätt att göra denna 

bedömning är genom att ta kontakt med företaget och gemensamt med kunden avgöra hur 

läget ser ut. Denna metod används i Handelsbanken som har nära kontakt med sina kunder 

under tiden som krediten fortlöper. På detta sätt kan banken avgöra om de är fråga om en 

tillfällig svacka eller något mera långvarigt problem. Det gäller att få en uppfattning om 

varför det är ekonomiska problem i företaget och utifrån det skälet avgöra om en nedskrivning 

är befogad. Det är av vikt både för banken och för företaget att det går bra i verksamheten. 

Banken vill på grund av det att företag meddelar sin situation så tidigt som möjligt vilket 

möjliggör för banken att kunna hjälpa kunden. När det visar sig att det går dåligt för ett 

företag eller bransch ser banken därför till att ha tätare kontroll för att på detta sätt kunna 

uppmärksamma problem i ett tidigt skede. 

 

Ett annat kriterium för att få skriva ned är om banken riskerar att förlora några pengar. Om en 

fullgod säkerhet finns görs ingen nedskrivning, oavsett det ekonomiska läget för företaget. I 

likhet med utgivandet av ett lån är det alltså det som banken beräknas få tillbaka som är det 

viktiga. Det är dock först i detta läge som säkerheten börjar bli viktig istället för 

återbetalningsförmågan som är det som räknas vid utgivningen. För att räkna ut hur stor 

reserveringen ska bli måste nämligen hänsyn tas till den prioritet som banken har vid en 

eventuell konkurs. Det är alltså inte hela fordran som skrivs ned utan enbart den del som 

banken räknar med att inte få tillbaka. För banker gäller just säkerheten som prioritet, det är 

alltså den som de är garanterade att få. Av den anledningen reserverar banker beloppet som 

inte täcks av säkerheter, det är den summan som kan uppskattas på det tillförlitliga sätt som 

krävs enligt IAS. För säkerheter som går att sälja är det realisationsvärdet som det beräknas 

utifrån. Vad gäller till exempel företagsinteckningar är det cirka 80 % som skrivs ned av 

anledningen att säkerheten ger relativt liten utdelning. Regeln ska dock ändras, från 2010 ska 

samtliga krediter som har företagsinteckningar som säkerhet istället få 100 % täckning. Vid 

det tillfället bör en justering i bankers eventuella tidigare gjorda reserveringar ske på grund av 

att det inte längre finns objektiva belägg för att ha så stora reservationer. Även 

återbetalningsförmågan kan tas med i bedömningarna om hur stort återvinningsvärdet 

rimligtvis skall antas vara och utifrån det uppskattas hur stor nedskrivningen ska blir. 

 

Enligt finansinspektionens föreskrifter ska samtliga institut tillämpa internationella 

redovisningsstandarder om inte annat står i svensk lag, författning, föreskrift eller allmänt råd. 

Samma värderingsregler i kombination med ett objektivt sätt att se på nedskrivningar gör att 

det blir lätt att kontrollera likheter och skillnader mellan olika banker. Jämförbarhetsprincipen 

tillämpas med andra ord. Genom att reservera för sina osäkra lånefordringar bidrar banken 

också till att ge en rättvisande bild av dess ekonomiska situation. Vid nedskrivning tas de 

osäkra lånefordringarna upp i resultaträkningen som en kostnad vilket ger banken ett mindre 
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resultat, vilket förhoppningsvis bör stämma bättre överens med verkligheten. Som ett 

komplement, för att uppnå en mer rättvisande bild, krävs det också vissa upplysningar enligt 

IFRS. Enligt dessa skall banken visa en analys för de tillgångar som är individuellt värderade 

samt ange de skäl de har för att skriva ned tillgången. I Handelsbankens årsredovisning visas 

analysen i not. Där visas en uppdelning på reserverade fordringar som tar upp bortskrivningar, 

reserveringar och återföringar av konstaterade respektive sannolika kreditförluster. Detta 

täcker även in lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolags krav på att 

posten kreditförluster ska delas upp i nedskrivningar och återföringar. Skälen till att 

nedskrivningspröva en lånefordran anges även de i not. Där anges exempel på de objektiva 

belägg som krävs enligt IFRS. 

 

För att en konstaterad kreditförlust ska inträffa krävs det att en konkurs är avslutad. Uttrycket 

"hela eller den del av en lånefordran som institutet bedömer att det inte kan driva in från 

låntagaren och inte heller få in genom att realisera säkerheten” betyder alltså avslutad konkurs 

då det gäller exponeringar mot företag. Utifrån definitionen av en konstaterad kreditförlust 

kan vissa avsteg dock göras. I vissa fall kan konstaterade kreditförluster uppstå innan 

konkursen är avslutad, men då måste bedömningen av att inget mer kan drivas in från 

låntagaren bygga på mycket säkra grunder. En sådan säker orsak kan vara värderingar utifrån 

konkursförvaltarens förvaltarkonto. Detta underlag anses vara så säkert att det att det kan 

definieras såsom att man inte kan driva in något mer från kunden. Handelsbanken menar att 

en konstaterad kreditförlust uppstår då det inte finns någon realistisk möjlighet till 

återvinning. Uppskattningar från konkursförvaltaren uppger de som anledning för att ange en 

lånefordran som konstaterad förlust. De menar även att ett accepterat ackordsförslag eller en 

fordran som avskrivits på annat sätt är att betrakta som konstaterad kreditförlust. 

Sammanfattningsvis är alltså följande kriterier för en konstaterad kreditförlust: 

 

 Avslutad konkurs 

 Beräkning utifrån konkursförvaltaren förvaltarkonto 

 Uppskattning av konkursförvaltaren 

 Accepterat ackordförslag 

 Fordran som på något sätt eftergivits 

 

Eftersom en reservation för osäkra lånefordringar redan gjorts då en konstaterad kreditförlust 

infaller leder det inte till någon resultatpåverkan. Om en säkerhet redan från början bedömts 

fullgod så har ingen nedskrivning gjorts och det blir inte heller någon förändring om ett 

företag går i konkurs med tanke på att det som betyder något är vad banken kommer att få 

tillbaka. Om en lånefordran klassats som en konstaterad kreditförlust men företaget ändå 

följer den betalplan som finns så ska i likhet med nedskrivningar för befarade förluster en 

återföring göras. 

 

 

5.3. Implementering av Basel II 

Implementeringen av Basel II har pågått i flera år och det förväntas ta ytterligare några år 

innan slutfasen är avslutad. Regelverket har dock redan haft mer eller mindre inverkan på hur 

bankernas sätt att jobba med kreditbedömning. 

 

Modeller som används för bedömning av kreditrisker är i grund och botten baserade på en stor 

mängd statistisk data. Eftersom att sådana statistiska modeller har fått större spridning har 

metoderna troligtvis blivit bättre genom att de är mer objektiva. Det resulterat i mindre 
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osäkerhet vid kreditbedömning vilket är något som alla banker strävar efter. En annan effekt 

av den statistiska spridningen är den ökade enigheten inom en och samma bank. Bankernas 

enskilda kontor har troligtvisst blivit bättre på att ha likvärdiga processer för 

kreditbedömning. Det framgår också i Handelsbankens årsredovisning att IRK-metoden mäts 

på ett konsekvent och tillförlitligt sätt. Även de framsteg som har åstadkommits i 

dokumentationerna av principerna för klassificeringen har haft stor påverkan av 

bankkontorens centraliserade bedömningsprocesser, vilket också bidrar till minskad 

osäkerheten kring riskklassificeringen av krediter.   

 

Även om kapitaltäckningsreglerna är omfattande och kompletteras av Finansinspektionens 

föreskrifter har det funnits utrymme för kvalitativa tolkningar. Det har i vissa fall resulterat i 

svårigheter att tyda de krav som ställs på bankerna. Ett exempel är de IRK-modellerna som 

måste användas i minst tre år innan Finansinspektionen kan godkänna dem. Utvecklingen av 

IRK-modeller är ett arbete som har pågått i flera år och som förväntas pågå även efter att de 

blivit godkända. Av anledningen, att IRK-modeller som används nu är ett reslutat av flera års 

utveckling, kan det vara svårt att avgöra om modellerna har varit konsistenta. En följd av de 

kvalitativa tolkningsproblemenen kan vara ineffektivitet i implementeringsprocessen. 

Däremot har vissa banker fått tillstånd att använda IRK-modellerna men endast inom 

begränsade exponeringsområden, såsom privatmarknaden och småföretag.   

 

Riskklassificeringsmodellerna för den privata marknaden har enligt Finansinspektionen haft 

en snabbare utveckling, än för företagsmarknaden. Det kan förklaras av de större privata 

utlåningarna som bankerna har och som i sin tur har varit ett incitament för den snabbare 

utvecklingen. En annan förklaring kan vara mindre komplexitet i de specifika modellerna i 

och med att det är mindre risker i privata lån och som en följd också mindre variabler att ta 

hänsyn till. Michael på Handelsbanken nämner att den avancerade IRK-modellen endast 

används mot vissa områden så som privatpersoner och mindre företag medan den 

grundläggande används mot de större företagen. Eftersom att användandet av den avancerade 

IRK-modellen tillåter banken att själva kalkylera fram sannolikhet för fallissemang, förlust 

givet fallissemang och exponering vid fallissemang, innebär det att privatpersoner och 

småföretag får en mer anpassad ränta som är baserat på parametrarnas utfall. Båda de 

kundstockarna utgör större delen av bankens kunder. Vid beräkning av förlust givet 

fallissemang och exponering vid fallissemang spelar faktorer som kreditens typ och vilka 

säkerheter, som ställs vid exponeringen, roll för det värde som parametrarna kommer erhålla. 

 

Vid beräkning med hjälp av IRK-modellen krävs det att bankerna har historiskt underlag för 

att komma fram till ett värde för PD-stapeln (sannolikhet för fallissemang). Det har inneburit 

stora problem vid kalibrering av modellerna eftersom att många banker saknar 

fallissemangsdata. Bristen på viktig information från 1990-talskrisen har inneburit att 

bankerna istället får kompromissa genom att använda annan slags statistik för kalibreringen. 

Bankerna har fått basera beräkningarna utifrån tidsserier på till exempel konkursstatistik och 

kanske även utöka beräkningarna med marginaler och antaganden vilket riskerar att 

modellerna blir mer trubbiga än väntat. Handelsbanken har data från 1985 och har bildat sina 

marginaler för konjunkturjusteringar på fallissemangshistorik från den tiden fram till nu. 

Risken finns alltså att modellerna inte blir lika riskkänsliga, vilket är avsikten med IRK-

metoden. Nackdelen kan speciellt beröra större banker som även är mer drabbade vad gäller 

utvecklingskostnader på grund av större och mer komplexa system.  

 

Trots många begränsningar finns det utrymme, inom vissa områden, att anpassa modeller för 

att bättra matcha bankernas förutsättningar. Förutom valet mellan schablon eller IRK-
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modellen finns det även utrymme för flexibilitet inom ramen för modellerna. Inom ramen för 

schablonmodellen kan bankerna till exempel själva avgöra hur många riskklassificerings- 

klasser de behöver för exponering mot företag, utifrån ett minimumantal. Friheten gör att 

modellerna blir mer anpassningsbara och bör sannolikt därför gagna riskklassificerings- 

processen.  

 

Vad gäller Handelsbanken så har Basel II reglerna har inte påverkat bankens sätt att jobba 

under bedömningsprocessen utan snarare synen på hur mycket eget kapital det går åt för varje 

kreditutgivning. Eftersom att banken använder IRK-modellen innebär det att de själva har 

möjlighet att kalkylera fram parametrar som i sin tur kommer avgör utfallet av riskvikten. 

Information om historiska betalningsförmågor spelar i detta läge en betydande roll. Innan 

Basel II reglerna implementerades var metoderna trubbiga och gav inte bankerna så mycket 

handlingsfrihet i form av prissättning. Michael menar att Basel II har tillfört ökad möjlighet 

till individuell rating och på så sätt kan räntan diversifieras mer för att anpassa efter respektive 

kredit. Ju fler parametrar banken själva får bestämma, istället för att tillämpa schablonsiffror, 

desto mer riskkänsliga blir metoderna vilket kommer att minska kreditrisken och minska 

bankens kapitalkrav. Genom att lån med låg risk kan identifieras och definiera kapitalkraven 

innebär det att banken får överskott på eget kapitalkrav vilken i sin tur ger möjlighet till att 

nya krediter kan ges ut. 

 

De avancerade verktygen kommer att innebära bättre omfördelning av kapital och framför allt 

en ökad riskallokering, vilket är två av de tre huvuduppgifterna som ett finansiellt system ska 

tillhandhålla. Det faktum att bankens ambition är att jobba mer mot den avancerade IRK-

metoden tyder också på att riskkänsligheten kommer att öka ytterligare mot framför allt de 

stora företagen. Dessa räknas i nuläget fram med hjälp av den grundläggande IRK-modellen 

där endast sannolikheten för fallissemang får beräknas av banken. 

 

 

5.4. Konjunkturpåverkan 

Konjunktursvängningar är något som påverkar samhället på många olika områden. 

Lågkonjunkturen som råder nu påverkar både låntagare och långivare. Företagen anser att det 

har blivit svårare att bli beviljade lån. På Handelsbanken menar Michael att den finansiella 

oron inte har påverkat kreditutgivningen på något sätt, dock har de en tätare uppföljning på 

sina kunder, speciellt vad gäller lån till branscher som är utsatta, till exempel bilbranschen.  

I och med att orderingången minskar vid en lågkonjunktur så leder det till att företagen visar 

ett sämre resultat som i sin tur leder till exempel att personalen blir drabbade i form av att de 

blir av med jobben. Det skapas en ond cirkel och kreditutgivarna blir allt hårdare i sin 

kreditprövning då de har högre krav på säkerheterna de tar för att minimera sina förluster vid 

konkurs. Kalkylerna som banker använder sig av har enligt Roland blivit noggrannare under 

lågkonjunkturen. Eftersom att kalkylerna även påverkar vilken ränta kunden ska få betala är 

det ett rimligt antagande att banker blir mer selektiva i sina kreditutgivningar under en 

lågkonjunktur. I dag befinner sig Sverige på en nivå som det inte har legat på flera år och 

fokus för bankerna ligger, när det gäller kreditutgivning, på återbetalningsförmågan. 
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6. Slutsats 

 

I följande avsnitt kommer vi att dra slutsatser som är baserade på det vi tidigare diskuterat.  

 

Genomgående under arbetet har det framgått att återbetalningsförmågan är det viktigaste 

kriteriet vid en kreditbedömningsprocess. Inom ramen för återbetalningsförmågan görs alltid 

en kreditupplysning innan banken tittar på företagets resultaträkning, balansräkning och 

nyckeltal. Vid obefintlig återbetalningsförmåga kan varken säkerhet, god affärsidé eller 

kompetent ledning väga upp så att ett lån godkänns. De två sistnämnda kriterierna spelar dock 

in i bedömningsprocessen efter att återbetalningsförmågan har säkerställts. Säkerheten väger 

inte in i avgörandet om ett lån ska godkännas. 

 

Det finns en befintlig moral hazard problematik under och framför allt efter utlåningstillfället. 

För att begränsa den ojämna informationsfördelningen har banken mycket personlig kontakt 

och en årlig uppföljning av sina krediter. Vid indikation på ekonomiska problem, som kan 

komma i form av till exempel rykten och ändad kreditrating, för företag sker denna 

uppföljning med tätare intervaller. Genom en tätare uppföljning kan banken fånga upp 

problem i ett tidigt stadium vilket skapar en bättre förutsättning för förebyggande åtgärder. 

 

Under värdering av krediters värde spelar försiktighetsprincipen en central roll genom hela 

processen. För att en bank ska få göra en nedskrivning så krävs det först och främst ett 

objektivt belägg vilket kan handla om att ett företag inte betalar räntor och amorteringar eller 

genom en upplysning från kundens sida. Belägget ska vara av en bestående karaktär och en 

risk för att banken ska förlora pengar måste vara aktuell för att en reservering ska kunna ske. 

När storleken på den befarade förlusten ska räknas ut tas hänsyn till säkerhetens 

marknadsvärde, med andra ord skrivs enbart den del av lånefordran ner som inte täcks av 

någon säkerhet. Befarade kreditförluster konstateras när konkursen är avslutad eller att det på 

annat sätt finns säkra belägg att banken inte får någon återvinning. 

 

De slutsatser som kan dras gällande Basel II är att implementeringsprocessen är långt från 

fullbordad. Finansinspektionen har ett nära samarbete med bankerna och arbetet kommer att 

fortlöpa de närmaste åren innan själva implementeringsfasen är över. Det nya regelverket 

påverkar inte bankernas bedömningsprocess av återbetalningsförmågan utan enbart hur 

mycket eget kapital varje kredit kräver.  

 

Diversifieringen av räntan har ökat på grund av att banken själv får kalkylera fram 

parametrarnas värde. Säkerheten är en variabel som påverkar utfallet på förlust- och 

exponering givet fallissemangstaplarna. Eftersom att dessa två staplar samt sannolikhet givet 

fallissemang utgör grunden i den avancerade IRK-modellen leder det till att även räntan som 

kunden får betala påverkas av säkerheten. Småföretag och privatpersoner har hittills gynnats 

mest på grund av att Handelsbanken fått använda den avancerade IRK-modellen i 

beräkningarna. I motsatts till den grundläggande IRK-modellen, som används för stora 

företag, får bankerna kalkylera samtliga tre parametrar på egen hand, istället för att få en 

schablonsiffra av Finansinspektionen. 
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Kalibreringen av Basel II modellerna har krävt mycket statistik och framför allt data från 

finanskrisen i början på 90-talet. Många banker har saknat denna sorts statistik vilket har lett 

till kompensationer i form av användandet av andra typer av data som till exempel 

fallissemangshistorik. Det finns alltså en risk att modellerna inte blir lika riskkänsliga som det 

från början var tänkt. Både Finansinspektionen, KPMG och Handelsbanken är dock eniga om 

att de nya modellerna kommer bidra till en ökad riskkänslighet jämfört med det tidigare 

regelverket. Även om det finns vissa subjektiva tolkningssvårigheter så har bankerna 

utrymme för anpassning av reglerna vilket gör att de kan matchas efter bankernas 

förutsättningar.  

 

Ett finansiellt system ska, förutom att tillhandahålla effektiva betalningskanaler, omfördela 

kapital och tillgodose riskallokering. Det sänkta kapitalkravet som Basel II medfört har 

främjat de två sistnämnda uppgifterna.  

 

Lågkonjunkturen har främst bidragit till en mer skärpt kontroll av företag som befinner sig i 

riskbranscher. Befintliga lån till företag inom dessa sektorer följs därför upp med tätare 

kontroller. Företag upplever att det har blivit svårare att bli beviljade en kredit eftersom 

bankerna har blivit mer restriktiva till vilka de godkänner som låntagare. Restriktionen har sin 

grund i mer genomarbetade kalkyler och högre krav på säkerhet.  

 

Diskussion och egna reflektioner 

Under arbetets gång har finanskrisen förvärrats avsevärt och 2009 förutspås bli ännu värre. Vi 

känner att Basel II, även om det  inte är allmänt känt, har en betryggande effekt, inte minst 

psykiskt. För att det psykiska delen märks av mer och mer ju djupare vi går mot en recession. 

Finansinspektionen har genomfört så kallade stresstester som visar att även om bankernas 

kreditförluster skulle öka dramatiskt så skulle dom ändå klara sig. Om sådana tester exponeras 

mer för allmänheten skulle det gagna förtroendet för våra banken och även ha en stimulerande 

effekt tror vi. Varje dag läser vi att företag går i konkurrs och stora koncerner varslar personal 

på löpande band på grund av en minskad efterfråga och förberedelse för mörkare tider. Vi kan 

känna ibland en viss mått av överdrivenhet och tendenser till en ond spiral som bara förvärrar 

det hela. För att trots de stora problem som en ekonomisk kris för med sig så är den 

fortfarande oundviklig och har en viss positiv påverkan så som en rensning av ”dåliga” 

företag och en påminnelse om att vi inte kan leva över våra tillgångar. För det vi inte får 

glömma är orsaken till hur det hela började och det är just att vi lever över våra tillgångar.  

 

 

Förslag till vidare forskning 
Basel II är ännu inte helt implementerad. Ett förslag vore att göra en liknande studie när 

regelverket är fullbordat. En studie med hänsyn till de övriga två pelarna vore också intressant 

att undersöka.  

 

Vi har begränsat oss endast till företag. Basel II har haft inverkan även på privatpersoner i 

form av att den avancerade IRK-modellen används mer frekvent för den kundgruppen. Även 

vid utlåningsförfarandet finns en del punkter att undersöka som till exempel 

amorteringskraven som anpassas till det ekonomiska läget. 

 

I vår uppsats har vi endast intervjuat Handelsbanken. En jämförande studie av olika banker, 

både stora och små, vore ett tänkvärt förslag till vidare forskning.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumall till bank 

 

1 Vilken position och ansvarsområde har du i banken och hur länge har du jobbat inom 

banken? 

2 Vilka metoder används för att bedöma hur kreditvänligt ett företag är? 

3 Vilka förändringar har Basel II inneburit för bedömningsprocessen? 

4 Hur går ni tillväga för att minska kreditrisker vid utlåning? 

5 Hur ser bedömningsprocessen ut vid indikation av osäkerhet av en lånefordran? 

6 Vilka underlag används vid bedömningen? 

7 När övergår en osäker lånefordran till att bli konstaterad?  

8 Hur har lågkonjunkturen och den finansiella oron påverkat hanteringen av dels nya lån 

och av befintliga? 

9 Personliga tillägg? 
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Bilaga 2 
 

Intervjumall till revisor 

 

1. Vad är ditt specialområde och hur länge har du jobbat i företaget? 

2. Vilka underlag granskas vid bedömning av ett företags kreditvänlighet, innan beslut 

om lån? 

3. Vilka förändringar har Basel II inneburit för bedömningsprocessen? 

4. Vilka underlag grundas en osäker lånefordran på? 

5. Vilka underlag grundas en konstaterad kreditförlust på? 

6. Hur har lågkonjunkturen och den finansiella oron påverkat hanteringen av dels nya lån 

och av befintliga, som bankerna har? 

7. Personliga tillägg? 
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Bilaga 3 
 

Intervjumall till finansinspektionen 

 

1. Vilken är din position och ditt ansvarsområde och hur länge har du jobbat inom 

Finansinspektionen? 

2. På vilket sätt har Basel II påverkat bankernas sätt att bedöma kreditrisker? 

3. Lågkonjunkturen och den finansiella oron har ökat bankernas kreditförluster, anser du 

att Basel II har begränsat storleken på förlusterna? 

4. Vilket utrymme ges till bankerna för utformande av den avancerade IRK-metoden? 

5. Vilka svårigheter har bankerna upplevt kring implementeringen av de nya 

kreditmätningsmetoderna?  

6. Personliga tillägg? 

 


