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ABSTRACT 

This study examines the effects of credit risk and information disclosure in the new 

bank regulating system Basel II on bank and bank customer. The effects are then 

discussed in a perspective of the economic man and information asymmetric theories. 

Furthermore is the Basel II effects on the capital adequacy of Andelsbanken för Åland 

examined. 

The approach of the study is qualitative and several interviews with individuals on 

different levels of the examined bank, Andelsbanken för Åland, have been carried out 

during the collecting of empirical facts about the effects of the regulating change from 

the Basel I system to Basel II. 

The research findings are as follows: 

 Andelsbanken för Åland have increased its capital adequacy ratio from 12,7 percent 

to 14,4 percent, mostly due to lower risk weights on housing mortgages compared to 

Basel I. 

 Andelsbanken för Åland have started to use a completely new credit risk and 

customer assessment system which classifies every customer and gives them a credit 

rating. The system cause a much heavier information gathering of the customers 

profile as well as a much better assessment of risk than the previous system, which 

the bank finds positive. The new system also cause differentiated pricing on loans. 

Additionally it has contributed to a renovation of the bank. The bank has also started 

to publish more information about its risk-taking and management. 

 Bank customers have to release much more information about themselves and their 

life, economically as well as personally during a more extensive interview in the credit 

process. The differentiated pricing cause interest rates to differ based on the 

customers rating. As an effect of the higher disclosure of bank information, customers 

can better compare banks. This effect is of greater importance for the bank customers 

that have depositions in excess of the government deposit assurance. 

 The new credit risk and customer assessment system is a rational development due to 

the new Basel II-rules. Without these rules the development wouldn’t have been 

rational due to high costs and the traditional pricing of loans. The higher disclosure on 

risk taking and management cause incentives for the bank to handle these better. 

 Bank customers today have higher incentives to better mange the aspects that are 

included in their rating due to the differentiated pricing on loans. Furthermore they, 

especially them with depositions in excess of the government deposit assurance, have 

greater incentives to compare banks due to the higher disclosure of bank information. 

 The more extensive information gathering of the customers profile as well as the 

higher disclosure of bank information have lowered the level of asymmetric 

information in the banks process of credit granting and the customers choice of bank, 

making these two more effective. 
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1 INLEDNING  

Första kapitlet syftar till att inviga läsaren inom ämnesområdet. Här presenteras bakgrunden till 

problemet följt av en formulering av studiens uppgift och syfte. 

I juni 2004 presenterades nya rekommendationer för kapitaltäckningsregler.1  Dessa, ”International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”,2 allmänt kända som Basel II, har 

genom EU-direktiv implementerats i unionens medlemsländer, däribland Sverige och Finland. De 

efter rekommendationerna instiftade reglerna gäller alla kreditinstitut samt värdepappersföretag3 

och utvecklades bland annat med syftet att stärka banksystemet.4 Innan införandet av reglerna 

baserade på Basel II förmodades de medföra märkbara effekter, dels för sektorn som reglerades men 

även för gemene man.5 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har världen fått känna av en finansiell kris av, historiskt sett, väldigt stora mått. Den 

förre chefen för den amerikanska centralbanken Alan Greenspan har beskrivit den som den värsta 

sedan andra världskriget.6 Stefan Ingves, Sveriges riksbankschef, går ännu längre och säger att man 

får gå ända till depressionen under 1930-talet för att finna en ännu mer omfattande finansiellt 

kritiskt tidsperiod.7  

Ingves konstaterar att det varit många faktorer som samverkat och lett fram till krisen. Däribland 

fundamentala brister i de finansiella aktörernas riskhantering och i systemen för reglering och tillsyn 

på området.8 Detta trots att det sedan länge funnits internationellt implementerade regler gällande 

just riskhantering och tillsyn.9 Att en så pass kraftig kris ändå uppstått vittnar om att den reglering 

och tillsyn som funnits inte varit tillräcklig, alternativt bristfällig, vilket berättigar en modifiering av de 

regelsystem som funnits.10 

Krisen grundas i att stabiliteten i det finansiella systemet, inom vilket bankerna är en grundläggande 

del,11 inte kunnat upprätthållas. Ett villkor för att det finansiella systemet ska fungera är förtroendet 

för detsamma och de aktörer som verkar inom det. Speciellt viktigt är det för bankerna som behöver 

bevara förtroendet för att kunna fungera. Misstro kan i sig självt leda till att en bank går under och i 

värsta fall sprider sig misstron vidare till andra aktörer på den finansiella marknaden vilket kan 

betyda att hela systemet hotas.12 Ett sådant skadat förtroende var en av de bidragande orsakerna till 

                                                             
1 Center for European Policy Studies (CEPS), Basel II Implementation in the Midst of Turbulence, 2008,  s. 21 
2 Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Basel II: International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version, juni 2006, s. 1 
3
 Europeiska unionens officiella tidning [www] 

4 Regeringen, Nya kapitaltäckningsregler, Regeringens proposition 2006/07:5, s. 94 
5 Lind, Göran, Basel II – nytt regelverk för bankkapital, Riksbanken, Rapport Penning och valutapolitik 2/05, s. 5 
6 Finanskrisen, värsta krisen [www] 
7 Ingves, Stefan, Det penningpolitiska landskapet i en finansiell kris, Riksbanken, Anförande 09-03-31, s. 4 
8 Ibid. 
9 Funered, Urban E, Bankernas risktagande, Lund, Studentlitteratur, 1994, s. 78ff 
10 Statens offentliga utredning (SOU) 1998:160 s.95 
11

 Wallentin, Christer & Leif Estevall, Ekonomernas uppslagsbok, Lund, Liber Ekonomi, 1999, s. 45 
12 SOU 1998:160 s. 353ff 
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de senaste årens finanskris.13 Systemriskerna lindras genom den statliga insättningsgarantin och 

Riksbankens funktion som ”lender of last resort”14, det vill säga att Riksbanken ger en nödkredit till 

ett finansiellt företag som drabbats av likviditetssvårigheter.15 Dessa åtgärder kan dessvärre inte helt 

ta bort systemriskerna.16 

Det finns bara ett sätt att nå stabilitet och det är genom reglering. På det sättet går det att försäkra 

sig om soliditeten i bankerna. Regleringen gör att bankerna är tåliga mot de störningar som annars 

kan skada dem. Reglerandet av de enskilda finansiella instituten, blir befogat av att deras 

motståndskraft är avgörande för det finansiella systemet som helhet.17 

Regleringen på området hade sin startpunkt i turbulensen som existerade på de internationella 

bankmarknaderna under 1970-talets mitt. Avgörande blev tre större händelser under några 

månaders tid 1974. De två första var bankerna Bankhaus Herstatts och Franklin National Banks 

soliditetskriser, av vilka den förstnämnda fick betydande konsekvenser även för den internationella 

valutamarknaden. Den tredje händelsen, vilken var en följd av de två föregående, var bildandet av ett 

internationellt banktillsynsforum som namngavs Baselkommittén18, Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS).19 

BCBS verkar vid Bank for International Settlements (BIS), i Basel och arbetar för främjandet av 

finansiell stabilitet.20 Främst är BCBS känt för framtagandet av rekommendationer till internationella 

standarder för kapitaltäckning.21 Den första av dessa var ”Basel Capital Accord”, allmänt känt som 

Basel I, vilket gavs ut 1988.22 Syftet med Basel I var att stärka det finansiella systemet och att banker 

skulle verka på lika villkor internationellt sett. Reglerna var schablonartade och behandlade 

bankernas kapitaltäckning, det vill säga hur mycket kapital en bank måste hålla som skydd mot de 

risker som togs.23  

Basel I blev en globalt implementerad standard24 och ses också i efterhand som lyckat i det 

hänseende att det förbättrade den finansiella stabiliteten genom att stärka bankers kapitaltäckning. 

Tyvärr så klarade inte Basel I av marknadens utveckling med de allt mer sofistikerade och komplexa 

instrumenten. Än värre var att bankers risker inte ansågs kunna utläsas korrekt.25 BCBS beslutade i 

slutet av 1998 att en uppgradering skulle genomföras.26 

Den uppgraderingen skulle komma att utmynna i Basel II eller rättare sagt ”International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”.27 De nya rekommendationerna har en 

                                                             
13 Finanskrisen, kulmen [www] 
14 SOU 1998:160 s.354 
15 Riksbanken, krisberedskap [www] 
16 SOU 1998:160 s.354 
17 Ibid., s. 354f 
18

 Funered, 1994, s. 195 
19 BIS Monetary & Financial stability [www] 
20 Ibid. 
21 About the Basel Committee [www] 
22 History of the Basel Committee and its membership [www] 
23 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav II, Rapport 2002:8, 22 oktober 2002, s. 5 
24 The BIS and the pursuit of global financial stability [www] 
25 CEPS, 2008, s. 18 
26

 Finansinspektionen, Rapport 2002:8, s. 5 
27 BCBS, 2006, s. 1 
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mer evolutionär, flexibel och riskkänslig ansats, vilket ska svara till de svagheter som föregångaren 

hade.28 Kapitaltäckning är dock fortsättningsvis grunden i reglerna.29 

Basel II är ett mångfacetterat regelverk uppbyggt på tre pelare. Pelare ett behandlar kapitalkrav för 

kredit-, marknads- och operativa risker. Nummer två omfattar de funktioner och befogenheter 

tillsynsmyndigheterna har samt den kontroll de genomför och ytterligare de krav som ställs på 

bankers hantering av risk och kapital. Den tredje och sista pelaren redogör för reglerna gällande 

bankernas offentliggörande av information, främst gällande risk- och kapitalhanteringen.30  

Implementeringen av Basel II förmodades innan införandet förbättra den finansiella stabiliteten både 

för banker och det finansiella systemet i stort och därigenom även gynna den makroekonomiska 

tillväxten.31 

1.2 Problemdiskussion 
Som nämndes i det inledande stycket ansågs Basel II, vid implementeringen, få ordentliga 

efterverkningar och det även på allmänheten. Vilka är då dessa? Efter att rekommendationerna blivit 

lagstadgade sedan några år tillbaka, exempelvis i Finland år 200632, bör effekterna nu kunna urskiljas 

då cirka tre år under de nya reglerna passerat. Relevanta svar på frågor gällande detta bör idag kunna 

erhållas då bankerna levt med de nya reglerna under en tid och det nya systemet är väl inarbetat. 

Först och främst bör regleringen ha effekt på det vilket regleras, i detta fall bankerna. I ett andra led 

de som påverkas av bankerna, det vill säga deras kunder, vilka får ses som en stor population då 

banksektorn berör alla. Varje person, företag och organisation är kund i någon bank33. Det 

intressanta ligger i att urskilja hur förändringen från Basel I till Basel II påverkar kapitaltäckningen 

samt vilka praktiska effekter som reglerna får på bankverksamhet och på vilket sätt kunderna 

påverkas. Områdena gällande kreditrisk och information är extra intressanta då dessa har en direkt 

effekt på både bank och kund. 

En annan intressant vinkling på regleringen är att se vad de förändringar som medförts betyder i en 

teoretisk diskussion. Vad betyder förändringarna i ett perspektiv av rationell beslutsteori, ”Economic 

man” och därtill informationsteorins ”Asymmetrisk information”? 

Utifrån ovanstående har för denna uppsatts följande forskningsfrågor ställts upp. 

1.3 Forskningsfrågor 
 Hur och varför har Basel II påverkat bankens kapitaltäckningsgrad? 

 Vilka effekter får Basel II på bankverksamhet och bankkund när det gäller kreditrisk och 

information? 

 Vad betyder effekterna i ett perspektiv av teorierna om Economic man och asymmetrisk 

information? 

 

                                                             
28 CEPS, 2008 s. 21 
29 Lind, Rapport Penning och valutapolitik 2/2005, s. 5 
30 Ibid., s. 10 
31 Ibid., s. 21 
32

 Finansinspektionens syn på reglering av kapitaltäckning och riskhantering [www] 
33 Ekman, Bo et al., Bank, kund och samhälle i globaliseringens tid, Falun, Ekerlids förlag, 2003, s. 7 
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1.4 Syfte 
Studiens syfte är att påvisa hur de nya finansiella reglerna, baserade på Basel II, påverkar 

Andelsbanken för Åland och deras kunder gällande kapitaltäckningsgrad samt kreditrisk och 

information, verksamhetsspecifikt. Syftet innefattar även att utifrån teorierna om Economic man och 

asymmetrisk information analysera förändringarna.  

1.5 Avgränsningar 
För studien har två avgränsningar gjorts. Av de institutioner och aktörer vilka berörs av Basel II 

regleringsmässigt undersöker studien endast hur bankerna påverkas. Andra finansiella sektorer som 

berörs av skiftet har alltså avgränsats bort. Därtill så har en avgränsning gjorts i Basel II-reglerna. 

Operativ- och marknadsrisk under pelare ett och hela pelare två ingår inte i studien.  
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1.6 Disposition 
Figur 1, nedan, presenterar uppsatsens disposition och innehåll samt hur de olika delarna kopplas 

samman. 

 

 

METOD 
I metodavsnittet presenteras de olika val och metoder som 

gjorts och använts i studien. Läsaren får här reda på hur studien 

genomförts. 

 

ANALYS 
I analysavsnittet kopplas referensram, empiri och teori ihop 

genom diskussion för att komma fram till svaren på studiens 

undersökningsfrågor. 

 

SLUTSATS 
I kapitlet slutsatser presenteras studiens resultat, det vill säga 

svaren på de uppställda forskningsfrågorna. 

 

 

 

DISKUSSION 
I den avslutande delen av uppsatsen presenteras först en 

diskussion om arbetet, olika frågor och andra intressanta 

aspekter som kommit upp under arbetets gång. Avslutningsvis 

presenteras även förslag till fortsatt forskning. 

 

 

REFERENSRAM

MM 

 

TEORI 

 

EMPIRI - 
ANDELSBANKEN 

 

Referensramen ger läsaren förståelse av det område som 

studeras. I teoriavsnittet presenteras teorierna vilka ingår i 

studien. I delen som namngivits Andelsbanken presenteras den 

undersökta banken och de praktiska erfarenheter Basel II-skiftet 

medfört. Detta är studiens empiridel. 

 

Figur 1, Disposition av uppsatsen 
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2 METOD 

Med detta kapitel är avsikten att ge läsaren möjligheten att utvärdera tillvägagångssättet i 

uppsatsarbetet. Viktiga val av metoder, vetenskapliga utgångspunkter och datainsamlingssätt 

presenteras. Kapitlet avslutas med att avgränsningarna motiveras samt en diskussion om källornas 

tillförlitlighet. 

2.1 Val av studie 
Det praktiska arbetet med denna studie började några månader innan den faktiska arbetsperioden 

startade. För författarna var inriktningen på den studie som skulle genomföras, av stor vikt, då målet 

var att undersöka något som skulle kunna ge både författarna själva och läsarna av arbetet ny 

kunskap samt vara intressant att ta del av. Kontakter med näringslivet etablerades och diskussioner 

ägde rum där intressanta ämnesområden ventilerades. En bankdirektör föreslog en studie om den 

nya bankregleringen baserad på Basel II, då han ansåg att denna skulle vara intressant att undersöka 

eftersom skiftet till de nya reglerna fick reella verkningar på banksektorn. Detta i kombination med 

aktualiteten dels i och med att reglerna är färska och dels på grund av den aktuella finanskrisen och 

dess orsaker, gjorde att valet föll på att undersöka Basel II och dess effekter. 

2.2 Vetenskapliga utgångspunkter 
Ett utredningsarbete som detta syftar i grunden till att producera ny kunskap. Varför studien görs och 

vad kunskapen ska användas till kan dock variera. Studier kan göras för att kartlägga, vara 

beslutsförberedande, konfliktlösande, verka för förändring eller bevara status quo. Detta arbete 

ämnar vara dels kartläggande. De egenskaper denna typ av kunskapsproduktion är utpräglad av är 

att beskriva, en företeelse, ett fenomen eller en problembild. I denna studie vilka praktiska effekter 

regelskiftet till Basel II får för en bank och deras kunder. Arbetet ska även vara beslutsförberedande i 

ett andra led där kartläggningen i kombination med teorier om Economic man och asymmetrisk 

information ska ge underlag för förklaringar av bank och kunders agerande.34 

Utifrån utredningssyftet klassificeras studier ytterligare. Undersökningar kan ses som explorativa, 

beskrivande, förklarande, diagnostiska eller utvärderande. I de inledande faserna av arbetet med 

denna uppsats var arbetet helt explorativt.35 En explorativ undersökning, också kallad förberedande 

undersökning36, kan liknas med en upptäckares resor där en fördel är att målet är flexibelt och kan 

ändras under tidens gång.37 Det är en bra liknelse för arbetsgången i studiens start då författarna 

satte sig in i problematiken och fokuserade på att lära sig aspekter av vikt för studien. Det som 

kännetecknar en explorativ, förberedande undersökning är att dessa ska orientera utredaren i 

studiens frågeställning och vad som sedan tidigare är känt i ämnet och även resultera i en preciserad 

och sammanhängande undersökningsplan. Mycket vanligt är bland annat litteraturgenomgång, vilket 

författarna till denna studie genomfört.38 

                                                             
34 Lundahl, Ulf & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, 
Studentlitteratur, 1999, s. 14f 
35 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 47 
36 Ibid. 
37

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur, 2009 
38 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 47 
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Denna uppsats ska dock inte uppfattas som strikt explorativ då den bör ses som indelad i flera led. 

Uppsatsen i sin fullbordade version är till stor del beskrivande, deskriptiv, då den visar på hur de nya 

reglerna baserade på Basel II påverkat en bank. I det hänseendet är den även utvärderande.39 

Uppsatsens perspektiv av tid är även det nödvändigt att redovisa. Författarna har i studien inhämtat 

kunskap om sådant som inträffat, de praktiska erfarenheterna från banken och i det hänseendet ska 

arbetet ses som en historisk studie. I praktiken är dock studien aktuell och samtida med 

datainsamling genom intervjuer under våren 2009. Dessa data är ändå alltjämt klassificerad som 

historisk.40 

2.3 Val av metod 
Författarna har i studien varit intresserade av att se hur Basel II-ackordet förändrat bankers 

informationsutlämning samt hantering av kreditrisk och därigenom kreditgivning och kundernas 

situation vid kreditgivning av nya lån.  Genom insamlande av primärdata, i form av flera intervjuer 

med personal i Andelsbanken, och sekundärdata genom Basel II-rekommendationerna, 

ekonomilitteratur och årsberättelser har materialet tolkats vilket lett oss till forskningsfrågorna. 

Uppsatsarbetet genomförs med en kvalitativ ansats vilket innebär att information som sökts ska ge 

en helhetsbild av hur förändringen från Basel I till Basel II påverkat långivningen och 

informationsutgivningen i banken41. Kvalitativ metod har i huvudsak ett förstående syfte och det 

viktiga är att samla information som hjälper till att skapa en djupare kunskap och visa vilken 

betydelse det studerande objektet har i den helhetsbild där det ingår.42 Flexibiliteten inom den 

kvalitativa metodiken är en bidragande orsak till metodvalet. Kunskapen utvecklas under studiens 

gång och uppsatsens författare har varit flexibla och öppna för nya vinklar i takt med den förbättrade 

inblick i Basel II-rekommendationerna, som erhållits allt eftersom. 

Metodval ska göras på basis av forskningsproblemet och frågorna som ställs i studien. Metoden är 

ett redskap för att genomföra uppsatsarbetet och är inget mål i sig.43 De kvalitativa metoderna 

lämpar sig bättre än de kvantitativa metoderna i detta arbete. Kvantitativa undersökningar används 

ofta vid kvantifieringar eller när man statistiskt vill beskriva en händelse och svarar ofta på frågor 

som, hur många? Hur stor frånvaro? Och så vidare.44 Statistisk analys används exempelvis vid 

bearbetning av stora mängder data från flera olika enheter och föredras när man vill generalisera,45 

vilket inte passar denna studie. 

Vid studier av svåröverblickbara, delvis okända objekt, som innehåller många variabler genomförs 

ofta fallstudier.46 Intentionen med en fallstudie är att gå på djupet inom ett område och genom 

kunskapen om det fallet, beskriva verkligheten. En fallstudie kan vara en del av något stort, 

exempelvis i denna undersökning förändringen för nya lån i en bank, vilket ska ge en bild av hur 

                                                             
39 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 47ff  
40 Ibid., s. 51 
41 Nationalencyklopedin [www] ”kvalitativ metod” 
42 Holme, Idag Magne & Krohm Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund, 
Studentlitteratur, 1997, s. 14 
43 Ekengren, Ann-Marie & Jonas Hinnfors, Uppsatshandbok, Tryckt i Danmark, Narayana Press, 2006, s.72f 
44 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 202f 
45

 Ibid., s.85 
46 Gustavsson Bengt, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund, Studentlitteratur, 2004, s. 115 
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förändringen kan vara i alla banker.47 En fördel med fallstudier är att man studerar verkliga 

förhållanden och att man får mycket kunskap inom området.48 Svårigheten med en fallstudie är att 

författarna måste vara försiktiga i sina slutsatser, resultaten ska ses som indicier av hur verkligheten 

på området kan se ut.49  

2.4 Urval och avgränsningar 
Undersökningen har vissa restriktioner som begränsar vad som kan ingå. Dessa kan inte författarna 

ändra på, det är något som måste accepteras som en del av förutsättningarna för arbetet. Studien 

måste anpassas till dessa ramar, som för denna studie i huvudsak varit tidsmässiga begränsningar, 

och bestämma dess urval därefter. 

2.4.1 Studiens avgränsningar 

Som forskningsområden inbjuder Basel II och banksektorn till en stor mängd olika undersökningar 

med diverse vinklingar, speciellt i ett sådant tidigt skede efter implementeringen av de nya reglerna. 

Tyvärr är det inte möjligt att göra hur breda och komplexa studier som helst på grund av de 

restriktioner som finns för denna studie. Som en effekt av detta har författarna tvingats att göra 

betydelsefulla val för vad som ska ingå i studien.  

 Som klargjorts i inledningsdelen av uppsatsen har två betydande avgränsningar gjorts. För det första 

har studien avgränsats till att endast behandla banker. Basel II som regelverk berör ett mycket 

bredare spektra av den finansiella sektorn än endast bankerna, men dessa andra verksamheter ingår 

alltså inte i denna studie. Orsaken till att valet föll på bankerna som studieobjekt ligger i att bankerna 

bedöms som den del av den finansiella sektorn vilken gemene man har mest kontakt med och också 

påverkas av i högst grad, med tanke på lån för exempelvis bostad och de vardagliga privata 

penningflödena. Därtill beskrivs Basel II-rekommendationerna i litteraturen i första hand som 

avsedda för banksektorn. 

Den andra avgränsningen av vikt som gjorts gäller Basel II. Till grund för det ligger att författarna 

tidigt bedömt regelverket som helhet, allt för komplext och ansenligt för att kunna studeras utifrån 

de tidsmässiga förutsättningar som finns för denna uppsats. Det i kombination med att vi av en 

expert på Basel II blivit rekommenderade att inte inkludera hela regelverket i studien, ledde till 

beslutet om denna avgränsning. De delar vilka inte behandlas är reglerna för operativ risk och 

marknadsrisk under pelare ett och hela pelare två. Att just dessa delar exkluderades beror på att de 

delar vilka är inkluderade ansågs som mer intressanta att studera och att de i kombination skulle ge 

intressanta resultat. Delarna som är med i studien förmodades också påverka bankkunderna direkt, i 

större utsträckning än de som avgränsades bort. Detta antagande grundade sig på resonemanget att 

kreditrisken påverkar kunden direkt i kreditgivningsprocessen, genom räntemarginalen, i högre grad 

än de avgränsade riskerna som sannolikt har en indirekt påverkan. Informationsutgivningen under 

pelare tre bör även den ha en direkt påverkan på kunden. Att marknadsrisken avgränsades från 

studien beror även på att reglerna gällande dessa är desamma som innan implementeringen av Basel 

II.  

                                                             
47 Ejvegård, 2009, s. 35 
48

 Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund, Studentlitteratur, 1996, s. 115 
49 Ejvegård, 2009, s. 35 
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I och med dessa avgränsningar går studien miste om den helhetspåverkan Basel II har och hur 

reglerna påverkar den finansiella sektorn totalt sett.  

Noterbart är att de avgränsade delarna i Basel II ingår i referensramen, för förståelsens skull. 

2.4.2 Val av företag 

En grundläggande fråga för studien var om ett flertal banker skulle ingå eller om fokus skulle läggas 

på en specifik bank. Ett argument för att studera flera bankers erfarenheter av de nya reglerna, är en 

ökad möjlighet till generalisering. För att detta ska ske på ett riktigt sätt behövs dock en större 

mängd inhämtad data, i detta fall, praktiska erfarenheter. Om så skulle ha varit förfarandet för 

studien skulle stora mängder data ha samlats in från flertalet banker, som dessutom verkar i en 

komplex verklighet. Om studien gjorts enligt dessa metoder, skulle författarna tvingats hålla sig till 

enkla frågeställningar och bara skrapat på ytan.50 Detta var inte författarnas avsikt, då målet var att 

göra en djupare studie av effekterna för att få en bättre förståelse. Därför togs beslutet att fokus 

skulle ligga på att studera en specifik bank, vilket sågs som det bästa valet utifrån författarnas 

målsättningar för studien. 

I selektionen av bank sattes grundläggande kriterier upp. En viktig del var att författarna skulle få 

tillgång till nödvändig information. Därtill önskade författarna att undersöka en bank som är en 

större aktör.  

Baserat på dessa krav diskuterades möjliga alternativ, med start i den grupp av banker författarna 

sedan tidigare hade god kunskap om och kontakter med. Att författarna utgick från redan etablerade 

kontakter berodde på att ett relationsuppbyggande annars skulle bli nödvändigt. Författarna antog 

även att en redan etablerad kontakt med en bank skulle leda till att kriteriet om tillgång till, för 

studien, nödvändig information, lättare skulle uppfyllas.  

Valet föll på Andelsbanken för Åland som en av författarna sedan tidigare har goda kontakter med. 

Banken visade sig vara villig att studeras genom flera intervjuer med nyckelpersoner. I och med detta 

uppfylldes även vårt första kriterium för val av bank. Författarna ansåg även att banken uppfyllde det 

andra kriteriet tillräckligt, i och med att banken ingår i Finlands största finanskoncern, OP-

Pohjolagruppen. I denna ingår över 220 självständiga Andelsbanker. Andelsbanken för Åland är 

representativ för dessa då alla använder samma system, i för studien aktuella delar av verksamheten. 

Författarna anser att detta ger uppsatsen mer tyngd, än om den skulle behandlat en bank av 

Andelsbanken för Ålands storlek utan nätverket med de andra Andelsbankerna.  

2.4.3 Val av respondenter 

Nästa steg var att besluta om vilka personer inom banken som skulle intervjuas för att erhålla 

relevant information om studiens delar. Författarnas förhoppning var att få tillgång till personer på 

olika nivå inom de områden vilka studien berör. Genom kontakten som fanns med bankens VD 

bestämdes det vilka personer som skulle komma att intervjuas. På Andelsbanken för Åland gjordes 

detta med VD:n, Kreditchefen och Privatkreditchefen. Därtill förmedlades även kontakt till 

avdelningschefen för riskhantering och business control vid OP-centralen i Helsingfors, som ansvarar 

för bland annat Basel II reglerna för samtliga Andelsbanker. 

                                                             
50 Gustavsson, 2004, s. 126 
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Genom intervjuer med dessa fyra personer anser författarna att de för studien, erhållit kunskap om 

de praktiska effekterna på flera nivåer inom banken, vilken är tillfredställande för studien. 

Författarna anser att en god helhetsbild över banken, i aktuella frågor, har framförts genom dessa 

intervjuer. 

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen har stor betydelse och den explorativa undersökningen om Basel II-

rekommendationerna gav oss nödvändig kunskap för att kunna gå vidare och, genom intervjuer, 

identifiera skillnaderna i bankens kreditgivning under det nya regelverket, jämfört med föregångaren. 

Blandningen av datainsamling genom primär- och sekundärdata är vanlig och ger studien högre 

tillförlitlighet.51 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata är den information som samlas in på egen hand enbart för uppsatsens syfte, vilket ofta 

sker genom intervjuer.52 I vår kvalitativa studie har vi valt att göra flertalet semi-strukturerade 

intervjuer med Andelsbanken på Åland. Intervjuerna är grunden i vårt empiriska material och är 

insamlade för att få djupare förståelse för bankens verksamhet och för de praktiska skillnader i 

långivningen och informationsutlämningen som medföljt med kapitaltäckningsförändringarna. Som 

komplettering till intervjuerna har, efter dessa, enstaka uppföljningsfrågor ställts till några av 

respondenterna. 

Intervjumetod 

Ett vanligt sätt att skilja på olika intervjumetoder är nivån av standardisering. Vid en hög 

standardiseringsnivå är frågorna och ordningsföljden på frågorna bestämda på förhand. Vid 

ostandardiserade intervjuer är upplägget friare och intervjuaren kan välja frågor och frågeordning 

själv och även styra in respondenten på ett ämne som hjälper intervjuaren att erhålla nödvändig 

information. Ostandardiserade intervjuer används ofta när kvalitativ data ska samlas in och är 

flexiblare vilket lämpar sig väl för denna studie.53 Kvalitativa intervjuers styrka är att det liknar ett 

samtal där intervjuaren kan leda samtalet inom givna ramar och se till att eftersökt information 

erhålls.54 

Ostandardiserade intervjuer som djup- och semistrukturerad intervju används när författaren önskar 

att gå djupt och skapa sig förståelse inom ett område,55 vilket gör det till den lämpligaste 

intervjumetoden för uppsatsens syfte. Undersökningens första intervju, med bankens VD, var en i 

första hand kunskapsförberedande intervju, ett samtal där information om banken och dess 

verksamhet samlades in. Huvudsyftet med första intervjun var att erhålla information som kunde ge 

underlag för frågor till senare intervjuer. Vid andra besöket på banken gjordes semistrukturerade 

intervjuer med kreditcheferna både på privat- och företagssidan där information om kreditprocessen 

och de praktiska effekter som förändringen inneburit för banken samlades in. Slutligen genomfördes 

en utfrågning via e-post med avdelningschefen för riskhantering och business control på OP-

centralen i Helsingfors. Att denna sista datainsamling genomfördes per e-post berodde på 

                                                             
51 Saunders et al., Research Methods for Business Students, Rotolito (Italien) 2003, s. 213f 
52 Ibid., s. 188 
53 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115f 
54

 Holme & Solvang, 1997, s. 99 
55 Saunders et al., 2003, s. 249 
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kostnadsmässiga begränsningar för författarna samt tidsmässiga begränsningar både för författarna 

och för respondenten.  

Viktiga delar för att lyckas med en semistrukturerad intervju är att vara påläst och kunnig inom 

området. Det är även betydelsefullt att få förtroende och skapa en personlig kontakt med 

respondenten, det har ofta större betydelse än intervjutekniken. Här hade författarna en fördel 

genom de sedan tidigare etablerade kontakterna.  

För att inte gå miste om värdefull information spelades intervjuerna med bankpersonalen in vilka 

sedan transkriberades för att få en tydligare överblick över informationen. Nackdelen vid inspelning 

av intervjuer är att respondenten kan bli hämmad och inte delger lika omfattande information som 

hade varit fallet utan inspelning.56 En annan effekt som intervjuaren bör vara vaksam på är om 

respondenten intar en roll under intervjun. Vissa respondenter vill inte göra forskaren besviken och 

ger svar som de tror är önskvärda istället för att svara efter sin egen uppfattning och sina 

reflektioner. För att undvika en sådan situation är det bra att belysa att det är respondentens 

uppfattning som eftersöks. Andra viktiga delar i intervjusituationen är bland annat intervjuarens 

förmåga att skapa rätt stämning och fånga upp respondentens signaler, vilket är av stor vikt för 

resultatet av intervjun. Det gäller att inte pressa respondenten på mer information än den vill ge ut 

samtidigt som intervjuaren måste se till att få tillräcklig information för studiens genomförande.57 

Författarna anser att de lyckats med detta. 

De uppföljningsfrågor som ställts till respondenterna har haft en direkt koppling till de frågor som 

behandlats under föregående intervjuer och har syftat till att fylla igen de små luckor som funnits. 

2.5.2 Sekundärdata 

Information som är allmänt tillgänglig och ingår i undersökningen men är framtagen i annat syfte än 

för uppsatsen kallas sekundärdata.58 En klassisk definition är att information som är dokumenterad 

på papper, tidningar, böcker, årsredovisningar med mera är sekundärdata. Idag ingår givetvis 

webbaserad information och annan tillgänglig, redan framtagen, information i begreppet.59 I denna 

uppsats har ekonomilitteratur, anföranden, lagar, artiklar, uppsatser, regelverk med mera använts, 

för att öka vår och läsarnas förståelse inom området. Det viktigaste att ta hänsyn till vid användandet 

av sekundärdata är informationens tillförlitlighet.  

2.6 Studiens kritik, metodproblem och trovärdighet 
För alla studier och undersökningar är det viktigt att trovärdigheten är så hög som möjligt. Med detta 

uppfattat bör läsaren känna till att inget utredningsarbete kan vara helt objektivt. Istället måste en 

begränsad objektivitet eftersträvas, vilket innebär att man arbetar mot att nå en viss grad av 

trovärdiga slutsatser och att göra relevanta val av det man studerar. Trovärdigheten syftar på att 

resultaten ska vara framtagna med godtagbara metoder, vara motiverade och rimliga.60  

                                                             
56 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 120 
57 Holme & Solvang, 1997, s. 106f 
58 Saunders et al., 2003, s. 188 
59 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 131f 
60
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2.6.1 Reflektion över referensram 

Problemområdet som studeras och de aspekter vilka författarna anser viktiga för förståelsen och 

uppsatsens helhet presenteras i referensramen. Denna del i uppsatsen ska ge läsaren en överblick av 

ämnet och viktiga delar som spelar in i sammanhanget. Här ges bland annat förklaringar till reglering 

av banker och bakgrunden till Basel II reglerna, så att den undersökta problematiken kan sättas in i 

en kontext.  

Att det i uppsatsen ingår både ett teori- och referensramskapitel beror på att författarna ville ha en 

tydlig uppdelning, då den ena delen är specifikt till för teori och den andra för främjandet av 

helhetsbilden. Med detta noterat, ska läsaren ändå känna till att delar från referensramen tas med i 

analysen. Kapitlet har alltså en bredare roll än bara för läsarens förståelse.  

Som nämnts ovan under studiens avgränsningar beskrivs hela Basel II i referensramen, trots att det i 

studiens avgränsningar exkluderats delar av reglerna. Författarna är medvetna om motsägelsen i 

detta. Orsaken är att läsaren ska få ett fullständigt helhetsintryck av reglerna, vilket ses som viktigare 

än att de avgränsade delarna skulle vara helt borttagna. Regelverket som helhet beskrivs alltså i 

uppsatsen, men bara vissa delar ingår i studien. Det är viktigt att läsaren förstår att författarna skiljer 

på vad som studeras och vad som är relevant för förståelsen och helhetsintrycket. 

En annan noterbar del vad gäller Basel II är att rekommendationerna i huvudsak riktar sig till banker 

verksamma på den internationella scenen. Direktiven från EU däremot, vilka är baserade på Basel II 

riktar sig till alla banker i medlemsländerna. Författarna har, trots att Basel II inte direkt riktar sig till 

en bank som Andelsbanken för Åland, konsekvent kallat reglerna för Basel II. Det grundar sig på att 

reglerna som noterat baseras på Basel II och att de som påverkas av reglerna, i detta fall 

Andelsbanken för Åland, även de konsekvent betecknar regleringen som Basel II.  

2.6.2 Validitet och Reliabilitet 

Två vanliga och viktiga begrepp i en författares egen granskning av sitt arbete är validitet och 

reliabilitet.  

Validitetsbegreppet brukar särskiljas mellan yttre och inre validitet. Inre validitet innebär länken 

mellan begreppen och hur de mäts. Bästa exemplet i denna studie är vad som menas med och vad 

som ingår i begreppet bankkunder, var dras gränserna och vilka personer kategoriseras in i 

begreppet? I uppsatsarbetets definition av bankkund, ingår för studien relevanta kunder det vill säga 

de privatpersoner och företag som antingen ska välja bank att placera tillgångar i eller de som söker 

finansiering för projekt, husköp eller liknande. Yttre validitet innebär kvalitén och 

överensstämmelsenivån den insamlade informationen har i förhållande till tidigare definierade 

begrepp. Den bedöms efter insamlande av empirisk information. Om den insamlade informationen 

är felaktig eller hämtad från ofullständiga källor anses studien ha en låg yttre validitet.61 En liknelse 

till studien är om empirisk information samlats in av personer som kan kategoriseras utanför de 

uttalade undersökningsobjekten.  

Författarna anser att både den inre och yttre validiteten håller en hög nivå. Begreppen är noggrant 

valda och specificerade för att läsaren ska få bästa förståelse för studien och att resultaten ska bli så 

tydliga som möjligt. Även de personer som delgivit information till empirikapitlet har funnits inom 

                                                             
61 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61 
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ramen för uppsatsens huvudfokus och syfte samt att respondenterna har gett överensstämmande 

information. 

När det gäller studiens reliabilitet, tillförlitlighet i meningen att samma resultat för studien nås vid 

upprepade försök eller att andra utredare skulle nå samma resultat, är en diskussion i princip onödig. 

Orsaken ligger i att denna studie har en utpräglat kvalitativ ansats där stora delar av empirin hämtats 

från djupintervjuer. Resultatet blir då väldigt beroende av författarnas tolkning, vilket gör 

diskussionen om reliabilitet ointressant och är för denna uppsats en icke relevant metodfråga.62 

2.6.3 Källkritik 

Författarnas vilja har från dag ett varit att informationen som finns med i studien ska ha 

bakomliggande tillförlitliga källor. Därför har författarna generellt sett förhållit sig kritiskt till allt som 

adderats denna uppsats. Denna kritiska syn har genomsyrat arbetet och utförts praktiskt genom att 

nya källors trovärdighet diskuterats och fastställts innan de använts.  

Författarna anser att de källor som information hämtats från är av tillförlitlig karaktär. När det gäller 

Basel-rekommendationerna är informationen om dessa i första hand insamlad från 

grunddokumenten och myndigheters utgivningar gällande dessa. Annan fakta är exempelvis hämtad 

från studielitteratur, rapporter från myndigheter och uppslagsverk. Författarna bedömer samtliga 

källor i uppsatsen som trovärdiga. 

 

                                                             
62 Örebro universitet Handelshögskolan, Anvisningar – uppsats på avancerad nivå (15/30hp), 2009, s. 24 
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3 REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras uppsatsens referensram. Denna går på djupet inom ämnet och presenterar 

aspekter av vikt för arbetet. Exempelvis redogörs Basel II och dess föregångare samt aktörerna som 

tagit fram dessa. Syftet med referensramen är att läsaren ska erhålla nödvändig information om 

undersökningsområdet för att kunna förstå helheten. 

3.1 Risk 
Traditionellt sett uppfattas risk generellt som något negativt, exempelvis risken för en olycka. Ur en 

finansiell synpunkt passar en dubbelsidig definition av begreppet bättre. Ett exempel på en sådan är 

den kinesiska symbolen för risk vilken är en kombination av de två symbolerna för fara och möjlighet. 

Inom teorin på området förutsätts vanligen att individer är rationella och riskaverta, det vill säga att 

de vill reducera eller undvika risk.63 Ett sätt att undvika risker är exempelvis att spara i bank trots att 

det finns andra placeringsalternativ som ger högre avkastning. Riskspridning används också för att 

mildra risker, det innebär att en investerare köper flera olika placeringsinstrument exempelvis aktier, 

istället för en enda sort.64 

3.2 Banker 
En bank är ett företag som erhållit tillstånd för att bedriva bank- och finansieringsverksamhet. Detta 

ger rätten till att bedriva inlåning från allmänheten, medverka i riksbanksclearingen, låna från 

Riksbanken utan säkerhet samt att hos Riksbanken placera pengar på ett räntebärande konto. Det 

finns olika typer av banker så som bankaktiebolag, sparbanker och föreningsbanker. De olika typerna 

regleras av olika lagar.65 

Bankerna fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. Bland annat påverkar de penningpolitiken och 

dess möjlighet att upprätthålla prisstabilitet.66 De har alltid varit de viktigaste finansiella 

mellanhänderna67 och förmedlar betalningarna i samhället genom effektiva betalsystem. Utan 

fungerande betalningssystem skulle prisstabiliteten och den finansiella stabiliteten rubbas. Bankerna 

kan även påverka aktiviteten i ekonomin genom sin kreditgivning och utlåningsränta.68 

Utlåningsräntan bestäms av varje banks internränta vilken vanligtvis bestäms av Riksbankens 

reporänta. En bank som lånar ut pengar till ett företag eller privatperson kan i princip finansiera lånet 

på internbankmarknaden, vilket då blir bankens finansieringskostnad för lånet. Likaså kan en bank 

som har överskott av kapital låna ut det genom att placera det på internbankmarknaden. Räntan på 

internbankmarknaden är dock inte det enda som påverkar bankens prissättning av krediter. Bland 

annat måste banken ta hänsyn till de risker som finns i och med utlåningen samt se till att hålla 

kapital för oväntade förluster.69 

                                                             
63 Nilsson, et al., Företagsvärdering med fundamental analys, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 225 
64 Nationalencyklopedin [www] ”risk” 
65 Nationalencyklopedin [www] ”bank” 
66 Srejber, Eva, Bankernas roll för penningpolitiken, Riksbanken, Anförande 2001-09-25, s. 2 (PDF) 
67 CEBS, 2008, s. 10  
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3.2.1 Bankers risker 

För banker är själva essensen i verksamheten att ta och hantera risker.70 En talande beskrivning är att 

bankaktivitet är, och har alltid varit en riskfylld bransch. Nyckeln till framgång i att driva en bank och 

övervaka ett banksystem är hantering av risk.71 Underförstått godtar banker risk som en följd av att 

förse sina kunder med banktjänster samtidigt som de uttryckligt tar riskpositioner vilka relativa till 

riskaptiten beräknas ge en lönsam avkastning.72 

Enligt beslutsteori menas det, att när ett beslut under risk ska tas så är sannolikheten för ett visst 

resultat känt. Så bra förutsättningar har inte exempelvis en bank. När det gäller kreditgivning så vet 

banken inte på förhand exakta sannolikheter för specifika utfall. Varken sannolikheten för 

fallissemang eller storleken på en förlust vid ett sådant utfall är känd. Kunskapen på detta område 

har dock förbättrats i och med scoringtekniken,73 som är statistisk analysmetod vilken bedömer en 

persons kreditvärdighet.74 Scoringmetoden förklaras närmare i kapitel 3.4.1. 

Generellt sett så har den finansiella sektorn varit starkt reglerad. Som berättigande till det nämns 

ofta risken för systematiska kriser, orsakade av exempelvis ”bank runs” vilka kan leda till att det 

finansiella systemet kollapsar. Bank runs är engelskans beteckning på händelseförloppet när en 

banks kunder drabbas av panik och skyndar till banken för att ta ut sina pengar i rädsla för att andra 

kunder ska göra det. Skeendet kan leda till att annars välmående banker går i konkurs. 

Händelseförloppet kan vara smittsamt och leda till systemkrasch. Ett färskt exempel på en bank run 

är kollapsen och förstatligandet av brittiska Northern Rock, som misslyckades i sin hantering av 

likviditetsrisk.75 Som skydd finns insättningsgarantier men de medför kostnader i och med moral 

hazard, då det kan leda till att banker ökar sin risk. Moral hazard innebär att banken kan ta högre 

risker och mindre försiktiga beslut i och med att insättningsgarantierna skyddar kapitalet och att inte 

banken själva drabbas fullt ut vid ett eventuellt misslyckande.76  

Det finns ett antal olika risker som finansiella institutioner såsom banker måste ha kunskap om och 

kunna hantera på ett bra sätt. Här följer en genomgång av dessa. 

 Kreditrisk, är risken för en förlust på grund av att motparten inte möter de förpliktelser 

denna har enligt lånekontraktet. Denna risk är viktig, speciellt om en bank är inriktad mot 

detaljhandels- och företagsaktiviteter. 

 Marknadsrisk, är risken för en förlust genom en förändring i marknadspriser. Därav speciellt 

viktig då en bank har att göra med exempelvis värdepapper och obligationer, för egen del. 

 Operationell risk är faran för förlust till följd av problem på grund av interna processer, 

personal, datasystem eller externa händelser. Essentiell när en bank förlitar sig mycket på IT 

och humankapital. 

 Likviditetsrisk, behandlar risken för att banken inte ska ha eller generera tillräckligt med 

kapital för att möta betalningsförpliktelser till fullo när de förfaller för betalning eller när 

banken bara kan betala vid påtagligt ofördelaktiga tidpunkter. Denna risk är av vikt speciellt 

                                                             
70 CEPS, 2008, s. 10 
71 Ibid.,  s. 10 
72 CEPS, 2008, s. 10 
73 Sigbladh, Roland & Staffan Willow, Kredithandboken, Elanders I Vällingby , 2008, s. 15 
74 Credit Scoring, [www] 
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för banker som är beroende av marknaden för att säkerställa finansieringen för 

verksamheten. 

 Koncentrationsrisk, gäller risken för att en viss exponering ska kunna orsaka förluster i en 

utsträckning som hotar bankens välmående eller förmåga att bibehålla sin kärnverksamhet. 

Banker som har stora delar av sina risker koncentrerade mot en viss exponering bör 

kontrollera denna riskkategori i hög grad. 

 Övriga, viktiga risker som bör skötas är ryktesrisk, affärsrisk, räntenivårisk och motparts 

kreditrisk, som behandlar den exponering vilken är störst precis när en motparts 

kreditvärdighet är som lägst, samt korrelationsrisk, vilken tillsammans med prisrisk behandlar 

brister i modeller och datainsamling.77 

För en bank eller annan finansiell institution gäller det även att samspelet mellan riskerna tas hänsyn 

till i den totala risken.78 

En finansiell institutions riskbenägenhet, det vill säga viljan att ta risk, spelar en stor roll i om en 

kreditsökande får ett lån eller inte. Skillnader här kan vara så markanta att en kreditsökande hos en 

långivare anses vara kreditvärdig samtidigt som samma företag eller person hos en annan, inte anses 

vara kreditvärdig. Detta är dock naturligt och beror helt på vilken exponering och nivå av risk 

kreditgivaren önskar ha i sin kreditportfölj.79 

3.3 Reglering av banker 
Som redovisats i avsnittet ovan om bankrisker finns det ett brett spektra av olika risker som en bank 

måste förstå, besitta kunskap om och kunna hantera för att verka på ett bra sätt. I hopp om att 

garantera den finansiella sektorns stabilitet och undvika kriser i de ekonomiska systemen finns det 

regler vilka aktörerna på dessa områden måste följa. 80  

Finansmarknadens regleringar brukar motiveras med behovet att skydda ekonomin mot 

systemstörningar, som exempelvis en bankkris, och behovet av ett konsumentskydd som skyddar 

enskilda aktörer mot utnyttjanden. Alla regleringar innebär dock kostnader vilken nyttan av 

regleringen måste vägas emot. 81 Traditionellt sett har regleringen på finansmarknaden varit väldigt 

hög.82 En anledning till reglering är marknadsmisslyckanden på finansmarknaden. Det finns flera 

typer av marknadsmisslyckanden vilka bland annat kan bero på informationsasymmetri eller 

imperfekt konkurrens, som monopol.83 Bankmarknaden kan drabbas av marknadsmisslyckanden till 

följd av exempelvis makroekonomiska effekter eller likviditetsrisker. Bankerna är vanligtvis 

exponerade mot samma risker och smittar ofta varandra om en bank hamnar i problem.  Därför är 

det extra viktigt att reglera bankerna för att bibehålla den finansiella stabiliteten. 84 En eventuell kris i 

det finansiella systemet skulle medföra stora kostnader för samhället.85 
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Ett problem med regleringar är dock att det är svårt att uppskatta värdet på både nyttan och 

kostnaden av regleringen. Därför bör en reglering först införas efter ett marknadsmisslyckande och 

efter uppskattningar om att nyttan är större än kostnaderna.86  

Regleringen gynnar dock även de finansiella intermediärerna, som banker, och deras kunder då båda 

dessa grupper kan dra ner på kostnader för informationssamling och övervakning.87  

3.3.1 Kapitalkrav som regleringsverktyg 

Kapitalkrav används för att reglera banker genom att tvinga banken att hålla en viss mängd kapital. 

Det gör att bankägarna blir försiktigare eftersom deras egna kapital står på spel, kapitalkostnaden för 

att täcka riskerna anpassas till prissättningen av krediterna. Kapitalkravet finns också för att minska 

risken för stora variationer till följd av makroekonomiska faktorer.88 Av de regler som finns för banker 

och andra finansiella institut idag, är kapitalkravet en av de viktigaste regleringarna. Syftet med 

regler om lägst tillåtna kapital är att minska risken för fallissemang inom banksektorn. Kapitalet ska 

fungera som en buffert för oförutsedda händelser som drabbar de finansiella instituten. I ett 

internationellt perspektiv är kapitalkrav nödvändigt för marknaden i och med att ett instituts 

problem lätt drabbar andra aktörer i dagens globala handel. Samtidigt som bufferten ger ett skydd 

för oväntade förluster är det kostsamt för instituten att hålla kapital. Genom en lagstiftning om lägst 

tillåtna kapital kan balansen mellan effektivitet och stabilitet bevaras.89  

Tack vare bevarandet av tillräckligt med kapital, sjunker sannolikheten för att banker ska bli 

konkursmässiga och den negativa effekten av ett bankmisslyckande mildras. Regleringen ger även ett 

ökat förtroende för banksektorn från allmänheten. Trots detta kan ändå inte höga kapitalkravsnivåer 

garantera en banks välmående. Detta gäller i större utsträckning om de olika riskerna inte hanterats 

på ett riktigt sätt, om de risker som tas inte kunnat identifieras i sin helhet eller om banker leds på ett 

felaktigt sätt.90 

Dessa problem visade sig i och med de senaste årens finanskris. Banker och andra finansiella institut 

som verkade under relativt stabila förhållanden och med kapitalbaser som låg över vad som krävs 

enligt reglerna hamnade trots detta i nöd. Orsakerna till detta var dåliga riskmätnings- och 

styrsystem som ledde till nedskrivningar, förluster och aktiekursfall. Banker med väldigt hög 

kapitalbas klarade av förlusterna medan andra behövde fylla på sina kapitalbaser eller behövde 

statlig hjälp.91 Finanskrisen redovisas utförligt i avsnitt 3.11. 

Respektive länders tillsynsmyndigheter som har ansvaret för den finansiella säkerheten måste se till 

att banker håller ett tillräckligt kapital som skydd mot risker och ledningsmisslyckanden. Detta är 

extra viktigt i situationer då banksystemet är extra påfrestat, som under finansiella kriser. Fastslagna 

miniminivåer för kapitalkrav är ett viktigt verktyg i arbetet med att skydda banker från kollaps. Tyvärr 

finns det trots dessa regler för lägsta kapitaltäckningsnivåer ett antal exempel på finansiella fiaskon 

som tillåtits ske på grund av stora exponeringar mot riskfyllda investeringar i kombination med dålig 

hantering av risker. Ett exempel på ett finansiellt fiasko är brittiska Barings Bank som gick i konkurs 
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på grund av tillvägagångssättet hos en enda handlare och bankens oförmåga att upptäcka vad som 

höll på att hända.92 

Det reglerade kapitalet är en viktig indikator för en banks generella välmående. Därför är kapitalkrav 

ett viktigt regleringsinstrument. Emellertid så kan det hållna kapitalet vara otillräckligt utan en 

omfattande och integrerad riskmätning och ett ramverk för ledning.93 

Basel I, som presenteras närmare i avsnitt 3.7, var det första steget vad gäller kapitalreglering.94  

3.3.2 Kapitalbasen 

Vid framtagningen av de första Basel-rekommendationerna delades bankernas kapitalbas upp i två 

delar.95 Uppdelningen är densamma idag liksom gränsen för minsta tillåtna kapital, 8 procent av de 

riskvägda tillgångarna.96 Baselkommitténs rekommendationer är minimikrav så uppdelningen kan se 

annorlunda ut mellan länderna.97 Finland har exempelvis delat upp kapitalbasen i tre delar, primärt- 

och supplementärt kapital samt övrig kapitalbas. Det primära kapitalet ska vara fritt och ska 

omedelbart kunna användas för täckning av oväntade förluster.98 Det supplementära kapitalet är av 

sämre kvalité och får högst var lika stort som det primära kapitalet och kan finansieras genom 

upplåning på kapitalmarknaden eller genom depositioner.99 Utöver dessa två grupper kan instituten 

ha en övrig kapitalbas som får användas för täckning av marknadsrisker.100 Uppdelningen 

genomfördes eftersom Baselkommittén ville att grundstommen i kapitalbasen ska bestå av 

aktiekapital och reserver med hög förlusttäckningskapacitet.101 

3.4 Kreditgivning 
I dagens moderna ekonomi behövs krediter för att hushåll och företag ska kunna investera, 

konsumera och producera. Kreditmarknaden möjliggör att pengar lånas mellan låntagare och 

långivare och bankerna är en grundläggande instans för att det ska fungera.102 En kredit är ett krav på 

en person eller organisation som genom en överenskommelse är betalningsskyldig. Alla krediter 

medför risken att kredittagaren inte ska kunna genomföra sina åtaganden vilket medför 

kreditförluster för utställaren.103 Kunskap om kunden har alltid varit en av grundstenarna i 

kreditgivningsprocesser.  Målet för kreditgivaren är att sortera ut kunder som kommer kunna fullfölja 

sina åtaganden. Vid bedömningar av företagskrediter pratar man ofta om fem c: capacity (möjlighet 

att betala tillbaka), character (viljan att betala tillbaka), capital (tillgångar), collateral (säkerheter) och 

conditions (omvärldssituation)104 
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3.4.1 Kredit scoring 

Scoremodeller och riskkontrollfokus har hjälpt företagen utveckla deras interna 

kreditbedömningsmodeller.105 Tidigare kreditbedömningar har genomförts manuellt av kreditgivaren 

och bedömningarna har varit subjektiva. Kreditscoring bygger på samma tanke, som den manuella 

bedömningen, om att kredittagaren har samma beteende som tidigare kredittagare. Tidigare 

metoder bedömde varje riskfaktor för sig och sammanställde ett resultat. Scoremetoden väger 

samman all information och lämnar en lämplig kreditnivå för aktuell ”låntagare”. Metoden 

genomförs genom datamodeller och tar bort den subjektiva bedömningen i processen. Bedömningen 

blir objektiv och samma resultat fås oavsett vem som genomför den.106 

3.5 Bank for International Settlements 
Basel II är framtaget i Schweiz, närmare bestämt i Basel av Bank for International Settlements (BIS). 

Denna internationella organisations verksamhet går ut på att främja internationellt finansiellt och 

monetärt samarbete likväl som att fungera som en bank för centralbanker. BIS är även ett centrum 

för den ekonomiska och monetära forskningen.107 Ett av organisationens uttalade mål är att gynna 

den finansiella och monetära stabiliteten.108 

3.5.1 Utveckling av BIS 

BIS instiftades redan 1930 och är därmed världens äldsta internationella finansiella organisation.109 

Den har fortfarande en viktig roll genom att vara hjärtat för internationellt banksamarbete.110 I dag är 

55 länders riksbanker eller motsvarande medlemmar i BIS varav några är Canada, Frankrike, 

Tyskland, Italien, Japan, Ryssland, Storbritannien, USA, de nordiska länderna samt Europeiska 

centralbanken.111  

När BIS grundades var syftet att sköta det administrativa runt betalningen av Tysklands 

krigsskadestånd efter freden i Versailles som följde första världskriget såväl som att förse 

centralbanker med ett forum för samarbete. Åren gick och återbetalningen var inte längre aktuell 

vilket gjorde att BIS fokus helt kom att ligga på samarbete mellan länders centralbanker.112 Genom 

åren har även andra betydande uppgifter tagits hand om av BIS. Bland annat hade organisationen en 

viktig roll i arbetet med implementeringen och upprätthållandet av Bretton Woods-systemet113 som 

var ett fast växelkurssystem där valutorna kopplades till den amerikanska dollarn. Fram till 1994 var 

Europeiska centralbankens föregångare, Europeiska monetära institutet beläget vid BIS.114 

Under 1970-talets ekonomiska kriser lades BIS fokus allt mer på frågor gällande reglering och tillsyn 

av internationellt aktiva banker. Denna gärning har fortsatt sedan dess.115 
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3.5.2 BIS arbete för finansiell stabilitet 

Arbetet för finansiell stabilitet sker i huvudsak på två sätt. Dels tillhandahålles akut ekonomiskt 

bistånd till banker i nöd och därtill ges stöd till centralbanker och tillsynsmyndigheter vars specialister 

bland annat utvecklar standarder vilkas syfte är att stärka det finansiella systemet internationellt.116 

Avsaknaden av en tillräcklig banktillsyn internationellt tydliggjordes på 1970-talet genom tillväxten av 

de internationella finansiella marknaderna samt de ökade penningströmmarna över nationella 

gränser. Tillsynsmyndigheterna i respektive land fokuserade främst på de inhemska aktiviteterna 

medan bankernas internationella affärer inte fick samma uppmärksamhet. 117 

När tyska Bankhaus Herstatt och Franklin National Bank i USA kollapsade 1974 hade internationella 

finansmarknaden fått nog. En del av lösningen var skapandet av Basel Committee on Banking 

Supervision118, vilket gjordes av G10, som är en dominant faktor hos BIS. Länderna som ingår i G10 är 

Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland, USA (samma länder som ingår i G7), 

Belgien, Nederländerna, Schweiz och Sverige. Dessa elva länders centralbankschefer dominerar 

styrelsen för BIS och denna grupp är där känd som ”G10 Governors”. G10-länderna har även en 

betydande makt i de kommittéer och arbetsgrupper vilka är underställda BIS. Basel Committee on 

Banking är en av dessa.119 

3.6 Basel Committee on Banking Supervision 
En av kommittéerna vid BIS är alltså Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Den och de 

övriga permanenta kommittéerna underställda BIS hjälper medlemsländernas centralbanker eller 

motsvarande med ansvar för finansiell stabilitet, genom att förse dessa med analyser och 

rekommendationer. Sålunda bidrar kommittéerna till ett av organisationens mål, att verka för 

finansiell stabilitet.120  

I Baselkommittén ingår G10-länderna, samt Luxemburg och Spanien. De frågor kommittén arbetar 

med rör i huvudsak banktillsyn och kapitaltäckningsregler för banker.121 Genom att verka som ett 

forum för dessa frågor uppfylls syftet att förbättra kvalitén i detsamma på ett internationellt plan. 

Genom ett utbyte av nationella erfarenheter har kommittén ökat den allmänna förståelsen för dem. 

Denna förståelse har vid ett flertal tillfällen använts för att utveckla standarder och 

rekommendationer. Bland annat har kommittén spelat en betydande roll i arbetet med 

harmoniseringen av redovisningsområdet på en global nivå med framtagandet av ett nytt så kallat 

”Conceptual framework”.  Mer känt är dock framtagandet av 

kapitaltäckningsrekommendationerna.122 

Formellt sett innehar inte kommittén någon maktbefogenhet vad gäller exempelvis tillsyn och 

riktlinjerna som tas fram innehar inte någon laga kraft i sig själva. Det har heller inte varit meningen. 
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Riktlinjerna som tagits fram ska ses som rekommendationer för bästa tillvägagångssätt vilka 

förväntas implementeras på nationella plan på ett sådant sätt att de passar respektive land.123 

3.6.1 Baselkommitténs utveckling av kapitaltäckningsregler 

1988 gavs ”Basel Capital Accord”, även känt som Basel I och det första Baselackordet, ut.124 Detta var 

ett ramverk för kreditrisksmätning för internationellt aktiva banker. Basel I blev en globalt accepterad 

standard.125 

Under åren efter implementeringen av Basel I skedde en snabb utveckling på finansmarknaden. Det 

tillsammans med den alltför generaliserade riskindelningen ledde till att en revidering av riktlinjerna 

var befogad. Arbetet med detta, blivande Basel II, började i slutet av 1998 och i juni 1999 

presenterades ett principförslag för rekommendationernas ombildning.126 Utvecklingen fortsatte 

under ett antal år och 2004 presenterades de nya rekommendationerna.127 

3.7 Basel I 
Vid införandet av denna rekommendationssamling fanns två mål uppsatta. Att det internationella 

finansiella systemets hälsa och beskydd skulle gynnas samt att banker vilka verkade internationellt 

skulle konkurrera på lika villkor. För att nå dessa uppsatta målsättningar sattes schablonartade regler 

för bankers kapitaltäckning upp om hur stor kapitalbuffert banker behövde som skydd mot risk.128 

Detta ramverk skulle dessutom vara rättvist och konsekvent mellan banker i olika länder.129 

Enligt kapitaltäckningskravet i Basel I måste banker hålla kapital motsvarande åtta procent av sina 

riskvägda tillgångar. Det vill säga att det sattes en bestämd lagstadgad lägsta nivå, åtta procent, på 

relationen mellan kapitalet företaget har, gentemot de risker som tagits.130 Kapitalet som ska hållas i 

portföljen kallas reglerat kapital och är en kombination av eget kapital, låneförlustreserver, 

underordnade skulder samt andra instrument motsvarande åtta procent av riskvägda tillgångar som 

lån och värdepapper samt ytterligare exponeringar, motsvarande tillgångar, som ej finns med på 

balansräkningen, såsom låneåtaganden och förpliktelser mot derivatkontrakt.131 

Från början omfattades endast kreditrisker i den första Baselöverenskommelsen.132 Andra risker som 

marknadsrisk, likviditetsrisk och operationell risk behandlades bara underförstått och hela det 

reglerade kapitalkravet grundades på mätningar av enbart kreditrisk.133 En breddning av 

rekommendationerna skedde dock 1996 då även kapitalkrav för marknadsrisker inkluderades. 

Grundtanken med kapitalkravet var, trots utformningen, att det skulle motsvara verksamhetens 

risker.134  
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Tillsättande av riskvikter baseras individuellt på den uppfattade kreditkvalitén hos den med 

betalningsförpliktigande. Varje exponering som ej finns med i balansräkningen konverteras till 

motsvarande tillgångssumma och tilldelas därefter sin riskvikt. I Basel I fanns fyra breda kategorier 

för kapitalbelastning.135 

 Statlig exponering med OECD-länder erhåller 0 procents kreditrisks kapitalbelastning. 

 Banker i OECD-länder och icke-OECD-stater har 1,6 procents kapitalbelastning, vilket 

motsvarar en riskvikt på 20 procent. 

 Bostadslån med säkerhet ges en kapitalbelastning på 4 procent, alltså en riskvikt på 50 

procent. 

 Andra, kvarvarande exponeringar såsom de till andra banker och alla bolag har en 8 

procentig kapitalbelastning motsvarande 100 procents riskvikt. I och med 1996 års tillägg till 

Basel I utvidgades kraven till att även inkludera marknadsrisk i bankers handelsportfölj.136 

Genom reglerna som skapades utifrån rekommendationerna i Basel I var förhoppningen att 

finansiella kriser i större utsträckning skulle kunna undvikas och att det finansiella systemet skulle 

stärkas.137 Basel I anses också uppfyllt sina syften genom att ha stärkt kapitalbasen hos internationellt 

aktiva banker och tillhandahållit en rimlig bas för konkurrens.138 

3.7.1 Kritik mot Basel I 

Trots de positiva effekterna har rekommendationerna i Basel I misslyckats med att klara av den 

utveckling som skett på aktuella marknader samt de allt mer sofistikerade finansiella instrumenten. 

Än värre är att det, i och med Basel I, skapats incitament för att flytta riskexponering från 

balansräkningen så att viktiga faktorer i en banks riskexponering inte fångas upp. Bristerna framkom 

främst i och med den nämnda utvecklingen av den finansiella sektorn.139  

Kritiken angående Basel I har främst lagts på fyra olika brister. Den första är den allt för enkla ansats 

som Basel I grundade sig på. Kreditrisken var den enda risken som behövde tas hänsyn till och för 

denna fanns bara fyra breda riskviktskategorier. Detta ger inte en tillräckligt detaljerad bild i 

mätningen eller särprägel av olika nivåer av kreditrisk samt andra risker som omsluts av 

bankportföljen. Den begränsade differentieringen av risk leder till att beräknade kapitalkvoter ofta är 

icke-informativa och kan leda till missvisande information om en banks kapitaltäckning i förhållande 

till riskprofilen.140  

Kritik nummer två är skapandet av incitament för banker att börja med så kallad ”gaming”, som ett 

resultat av den begränsade differentieringen i grader av risk. Med ”gaming” menas att bankerna 

ägnar sig åt regleringsarbitrage genom innovativa finansiella medel som exempelvis 

värdepapperisering.141 Värdepapperisering innebär att långivaren kan minska sin kapitaltäckning 

genom att göra om lånen till obligationer och sälja dem på kapitalmarknaden.142 Tanken med dessa 
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instrument är att banker ska kunna handla med sina kreditriskexponeringar för att ha möjlighet att 

överföra sin risk till andra aktörer på den finansiella marknaden. Banker har tenderat att handla med 

exponeringar vilka har ett kapitalkrav som är högre än vad banken uppskattar. Exempelvis 

bostadsbelåningar är tillgångar som banker värdepapperiserat i hög skala då de haft tron att det 

krävda reglerade kapitalet skulle vara större än det ekonomiska kapitalet, det vill säga en banks egen 

uppskattning om det kapital som krävs för att stöda dess risktagningsaktivitet. Värdepapperisering 

har lett till att Basel I och dess minsta tillåtna kapitaltäckningsnivå blivit ineffektiv som verktyg för att 

bibehålla ett lämpligt reglerat kapital mot den verkliga risken som tas. Banker har kunnat sänka sina 

kreditrisksbaserade kapitalkrav utan att reducera den faktiska kreditrisken i sina portföljer. Detta har 

bidragit till den finanskris vi ser idag.143 

Därtill har motståndarna till Basel I anmärkt på att reglerna ska passa alla. Den enkla ansatsen kan 

inte ses som passande för olika komplexa banker och inte heller har Basel I givit tillräckligt med 

incitament för att utveckla riskbedömnings- och ledningstekniker. Basel I tar ytterligare väldigt lite 

hänsyn till kreditriskslindring. Det senaste decenniet har det skett en snabb utveckling av 

kreditderivat som ett riskhanteringsverktyg vilket Basel I inte klarat av att se. En fjärde del i kritiken 

fokuserar på att reglerna inte hängde med i banksektorns utveckling och att endast kreditrisk togs 

med i Basel I, med undantag av marknadsrisken som adderades 1996.144 

Sammanfattningsvis, Basel I anses ha gjort det finansiella gott men så som med allt annat pågår en 

ständig utveckling. Det gäller även den finansiella sektorn så väl som tanken på kontroll och reglering 

av den.145  Attityden till Basel I förändrades och reglerna baserade på rekommendationerna började 

ses som allt för generella och osofistikerade. Metoden för att kalkylera kapitaltäckningsgraden var 

inte längre pålitlig i mätningen av bankernas reella finansiella resistens.146 För att aktuella regelverk 

skulle erhålla nödvändig uppgradering beslutade Baselkommittén i december 1998 att Basel I skulle 

revideras och framförallt bli mer riskkänsligt,147 genom en omarbetning av riskvikterna så att dessa 

skulle bli mer förfinade och därigenom i större utsträckning bättre kunna mäta de verkliga 

riskerna.148 
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3.8 Basel II 

“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, eller allmänt, Basel II är 

de rekommendationer som ersatt det tidigare Basel I. 

Basel II har följande uttalade målsättningar: 

 Bidra till det internationella finansiella systemets stabilitet genom att världens banker är 

hälsosamt kapitaliserade. 

 Bidra till att olika länders banker ges samma konkurrensförhållanden. 

 Öka riskkänsligheten genom att låta kapitalkraven mer direkt återspegla bankernas faktiska 

verksamhet och risktagande och samtidigt införa en mer omfattande behandling av olika 

risktyper. 

 Att reglerna i första hand ska utformas för internationellt verksamma banker men att de 

underliggande principerna ska vara tillämpbara på alla banker.149 

Målsättningarna är i princip likartade med Basel I:s dito, bortsett från den högre riskkänsligheten och 

mer omfattande genomgången av risktyper.150  

De nya rekommendationerna i sig är ingen lag utan det förväntas, från BCBS, att varje nation för 

rekommendationerna vidare och implementerar dessa i respektive lands lagstiftning.151 Det 

uppdaterade systemet medförde många nyheter för den finansiella marknaden, men välkomnades 

på grund av den minskade tillförlitligheten på Basel I.  

Grunden i Basel II är uppdelningen i tre pelare där pelare ett enkelt kan kallas en uppdaterad version 

av Basel I med nyheten att även riskberäkning för operativa risker ingår. Pelare två och tre är helt nya 

inslag i systemet, de syftar till att bedöma riskhanteringen i bankerna, identifiera risker och öka 

bankernas redovisning av information till marknaden.152 Den största nyheten i systemet är att 

bankerna kan välja mellan flertalet metoder för att anpassa riskbedömningen efter sin egen 

verksamhet. BCBS uppmanar bankerna att använda egna och mer riskkänsliga metoder vilket 

undersökningen QIS3 vittnar om.  

Baselkommittén genomförde ett antal Quantitative Impact Studies (QIS) för att undersöka om 

kapitalkraven skulle få önskad effekt. QIS3 var en av studierna och genomfördes innan 

implementeringen av Basel II och kom fram till att europeiska institut som valde schablonmetoden 

för att beräkna kreditrisk var tvungna att öka sitt kapital medan de som kunde använda den 

avancerade metoden kunde frigöra omkring nio procent av sitt kapital.153 I Sverige påverkas de fyra 

svenska storbankerna ännu tydligare, kapitalkravet sjunker med cirka en procent när 

schablonmetoden används och med omkring 26 procent när den grundläggande IRK-metoden 

(förklaras nedan) används enligt studien QIS5 som genomfördes innan implementeringen 2005.154 
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150 Ibid., s. 3 
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Figur 2, Basel II 

 

3.8.1 Pelare 1 

Pelare ett behandlar beräkningen av kapitalnivå för kredit-, marknads- och operativa risker och är 

enkelt uttryckt en uppdaterad version av Basel I. Nyheterna är att bankerna i större utsträckning kan 

välja att utveckla egna metoder som är väl anpassade för bankens egen verksamhet. Kapitalnivån på 

åtta procent är densamma som i Basel I men i det nya systemet är riskvikterna förändrade.155  

Kreditrisk 

Baselkommittén tillåter två breda metoder för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker. Ena 

alternativet, schablonmetoden, bygger på att företagen beräknar kapitaltäckningsgraden genom att 

multiplicera riskvikten och kapitalkravet med varandra. Kreditbetyg på aktuell låntagare hämtas från 

externa kreditvärderare, exempelvis Standard & Poor´s, och ligger till grund för exponeringens 

riskvikt som multipliceras med minsta tillåtna kapitaltäckningsgrad.156 Varje lands tillsynsmyndigheter 

är ansvariga för att publicera vilka företag som är godkända för kreditvärdering samt att kontrollera 

att de följer kriterierna.157 Den andra, interna metoden är bankernas egna utvecklade 

riskbedömningsmetoder som kräver tillstånd från respektive lands tillsynsmyndighet innan den får 

användas.158 

Schablonmetoden 

Ett instituts alla krediter delas upp i flertalet olika exponeringsgrupper (antalet varierar mellan 

länderna) och tilldelas riskvikter genom kreditbetyg från externa kreditvärderingsföretag. 

Riskvikterna ligger mellan 0 och 150 procent och varierar beroende på i vilken grupp exponeringen 

återfinns samt vilket kreditbetyg motparten innehar. Summan av krediterna i varje segment 
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multipliceras med respektive riskviktsfaktor. Ökningen av kreditgrupper gör att riskkänsligheten är 

högre än vad som tidigare fångades in i Basel I. Tabellen nedan visar riskvikterna för 

exponeringsgruppen företag vid användande av schablonmetoden.  En banks utlåning till ett företag 

med högsta kreditbetyg ger, för att exemplifiera, ett kapitalkrav för aktuellt lån på [8%*20%=] 1,6 

procent.159 

Tabell 1, Företagsutlåning     

Kreditbetyg AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BB- Under 
BB- 

Saknar kreditbetyg 

Riskvikt 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 

     Källa: BCBS 2005 s. 15 

En riskklass som tillkommit är hushållsexponeringar (retail portfolio) i vilken exempelvis lån till 

privatpersoner och småföretag ingår. Hushållsexponeringsklassen är starkt reglerad, för att en kredit 

ska klassas som hushållsexponering ska den vara ställd till en person eller ett småföretag och den 

totala utlåningen till en motpart får inte överstiga en miljon euro. Det finns även krav på vilken typ av 

lån som får ingå som till exempel studielån, billån och personliga lån. Slutligen ligger det ett krav på 

banken att ingen enskild exponering får överstiga 0,2 procent av det totala värdet av 

hushållsexponeringarna. Dessa exponeringar saknar ofta kreditbetyg och därför är riskvikten satt till 

75 procent förutom vid lån med fastighet som säkerhet då riskvikten är 35 procent.160 

Intern riskklassificering -IRK 

Den interna riskklassificeringsmetoden bygger på att instituten använder egna metoder och 

värderingar i riskbedömningen. För att använda IRK-metoden krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten 

som i Finland är Finansinspektionen. Metoden delas upp i grundläggande och avancerad metod. När 

en IRK-metod används måste banken dela upp sin utlåning i fem huvudgrupper vilka i sin tur har 

undergrupper. Huvudgrupperna är företag, stater, banker, hushållsexponeringar och motpartslösa 

exponeringar.161 Motpartslösa exponeringar är tillgångar som inte kräver någon prestation från en 

motpart.162 I den grundläggande metoden skattar instituten själva sannolikheten för att motparten 

ska gå i konkurs, PD (probability of default). Övriga parametrar som behövs för bedömningen, förlust 

vid fallissemang LGD (loss given default), löptid M (maturity) och exponeringsbelopp EAD (exposure 

at default) fås av externa kreditvärderare. När den avancerade metoden används skattas även EAD, 

M och LGD internt av instituten. När ett företag valt IRK- metod och fått godkänt av 

tillsynsmyndigheten ska metoden användas i hela verksamheten.163 

Operativ risk 

Definitionen på operativ risk enligt Baselkommittén är risken för förlust på grund av bristande eller 

misslyckade interna rutiner, fel på grund av den mänsklig faktorn, felaktiga system eller externa 

händelser. Operativ risk beräknas genom tre olika metoder, basmetoden, schablonmetoden och den 

avancerade metoden kallad AMA (advanced measurement approach). Bankerna uppmuntras 

generellt av Baselkommittén att använda avancerade riskmetoder, vilket de ställer som krav på 

internationellt aktiva banker. När en bank fått godkänt att använda en avancerad metod, 

                                                             
159 BCBS, 2006, s. 15ff 
160 Ibid., s. 19f 
161 Ibid., s. 48 
162 Finansinspektionen, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora 
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schablonmetoden eller AMA-metoden, är det inte tillåtet att gå tillbaka till en mindre riskkänslig 

metod.164 För att få använda AMA-metoden måste instituten uppnå vissa kriterier. De måste 

exempelvis ha dokumentation av riskhanteringssystemen, integrera systemen i det dagliga arbetet 

och löpande rapportera upp till styrelsenivå om riskexponeringar och förluster. 165 

Marknadsrisk 

Definitionen är risken att marknadspriset på en tillgång i eller utanför balansräkningen förändras i en 

negativ riktning för företaget. Det kan vara förändringar på ränteinstrument eller aktier i 

handelslagret, prisförändringar på varor eller valutakursförändringar som påverkar hela banken. 

Baselkommittén tillåter två metoder för beräkning av marknadsrisken. Schablonmetoden och 

internmetoden, som kräver godkännande från tillsynsmyndigheten. Båda metoderna är uppdelade 

och kräver specifika uträkningar för varje typ av marknadsrisk.166   

Valutarisker 

Banken ska beräkna sitt kapitalkrav för alla valutarisker som påverkar verksamheten. Beräkningen 

ska omfatta valutarisken för samtliga tillgångar, skulder, avsättningar samt åtaganden utanför 

balansräkningen. Beräkningen ska ske för varje valuta som banken har positioner i samt för guld.167 

Råvarurisker 

Beräkningen av kapitalkravet ska ske för positioner i handelslagret och i den övriga verksamheten. 

Hit räknas alla positioner i råvaror utom guld och alla finansiella instrument som har anknytning till 

råvaror.168 

Ränterisker 

Ränterisken beräknas för alla rörliga och fasta ränteinstrument i handelslagret. Kapitalkravet uttrycks 

i två skilda uträkningar, den ena utgör den specifika risken för varje enskilt instrument och den andra 

den generella risken i portföljen.169
 

Aktiekursrisker 

Aktiekursrisken beräknas för alla instrument kopplade till aktiemarknaden I en banks handelslager. 

Banken ska räkna generell och specifik aktiekursrisk för varje instrument.170  

Avvecklingsrisker 

Kapitalkravet ska beräknas för risken till förlust till följd av inställda betalningar på avtalad 

avvecklingsdag. Det handlar om transaktioner i ränte-, aktie-, valutakurs- och råvaruinstrument som 

inte avvecklas på avtalad dag. Banken ska då beräkna eventuell förlust som den drabbas av genom 

skillnaden i avtalat pris och marknadsvärdet. En negativ prisskillnad för banken uppstår om 

marknadspriset överstiger avtalat pris vid en försäljning och tvärtom vid ett köp.171 
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Motpartsrisker 

Motpartsrisken ska beräknas för affärer där motparten inte genomfört betalning eller leverans, i 

OTC-derivat och kreditderivat, i utlåning eller lån av värdepapper och för råvaror samt för repor och 

omvända repor.172 

3.8.2 Pelare 2 

Risker som inte täcks till 

fullo inom pelare ett 

behandlas under pelare två. 

Det handlar bland annat om 

likviditetsrisk, risken i stora 

enskilda exponeringar som 

skulle påverka hela banken, 

ränterisker bland bankens 

portfölj av långvariga 

värdepapper och externa 

händelser som exempelvis 

konjunkturförändringar. En 

annan viktig del är att 

tillsynsmyndigheterna är 

säkra på att bankerna som 

fått godkänt att använda avancerade beräkningsmetoder i pelare ett lever upp till de kvalitativa och 

kvantitativa krav som ställs.173 

Baselkommittén har listat fyra punkter av stor vikt under pelare två. 

 Banker ska ha metoder för att fastställa vilken kapitalnivå som är lämplig i förhållande till 

bankens riskexponering. Samt ha en strategi för att bibehålla kapitalnivån. 

 Tillsynsmyndigheten ska granska och utvärdera bankernas lämpliga kapitalnivå och 

beräkningsmetoder samtidigt som deras förmåga att klara kapitalkraven ska analyseras. Om 

inte tillsynsmyndigheten anser att banken lever upp till kraven ska de ingripa. 

 Tillsynsmyndigheten ska förvänta sig att bankerna håller sig över kapitalminimum och har 

möjlighet att kräva att bankerna håller extra kapital. 

 För att undvika att kapitalnivån går under minimum bör tillsynsmyndigheten ingripa på ett 

tidigt stadium och kräva att banken agerar.174 

Tillsynsmyndighetens uppgift är inte enbart att övervaka, att bankerna håller rätt mängd kapital, 

tanken är även att de ska uppmuntra bankerna att utveckla sin riskhantering.175 

3.8.3 Pelare 3 

Pelare tre ska fungera som ett komplement till pelare ett och två176 och dess syfte är att se till att 

relevant information sprids till intressenter som bland annat aktieägare, ägare, analys- och rating 
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byråer och kreditgivare. Tanken är att marknaden ska bli mer transparant och att intressenterna ska 

kunna uppskatta bankens riskprofil genom att studera riskmetoder och kapitaltäckningsnivå. Därför 

sätts det både kvalitativa och kvantitativa krav på bankerna. Kvalitativa krav är exempelvis att ge ut 

information, minst en gång per år, om riskbedömningsmetoder och riskbedömningsprocessen i 

organisationen. Kvantitativ information om kapitaltäckningsnivån och hur den är uträknad ska ges ut 

varje kvartal.177 Om schablonmetoden för kreditrisker används ska företaget lämna information om 

kapitalkravet för varje exponeringsklass.178 

BCBS anser att det ger marknaden möjlighet att själva, via bankernas information, värdera om 

banken upprätthåller lämplig kapitalnivå. Bankerna ska ha en informationspolicy, vilken ska vara 

godkänd på styrelsenivå, som beskriver bankens tänkta informationsutlämning och processen för 

spridningen av informationen.179 De ska även bedöma om deras strategier och metoder, om det 

interna kapitalet, är tillräckligt bra för att ligga till grund för verksamheten, både idag och i 

framtiden.180 Informationen ska publiceras i årsredovisningen, koncernredovisningen, 

delårsrapporter eller på företagets webbplats. Informationen ska offentliggöras så snart som möjligt, 

vilket för noterade bolag är som mest fyra månader efter balansdagen.181 BCBS samarbetar med 

redovisningsområdet och är beredda att förändra pelare tre ifall det kommer i konflikt med 

internationell redovisningsstandard.182 

3.9 Från rekommendationer till lagar 
Den 26 juni 2004 presenterade Baselkommittén sina rekommendationer för nya 

kapitaltäckningsregler. Även efter denna tidpunkt fortsatte utvecklingsarbetet och i november 2005 

publicerades en ny uppdaterad version. Samma höst antog Europaparlamentet nya 

kapitaltäckningsdirektiv183, vilka är baserade på Baselkommitténs rekommendationer.184 Direktiven, 

2006/48/EG och 2006/49/EG, implementerades i den finska lagstiftningen genom att regeringen den 

30 mars 2006 överlämnade en proposition, RP 21/2006 rd, för direktivens ikraftträdande, till 

riksdagen.185  De nya kapitaltäckningsreglerna trädde i kraft i Finland redan under 2006186, även om 

direktivens ikraftträdande skedde i omgångar med start först den första januari 2007. En 

övergångsperiod fanns i och med att de tidigare reglerna tilläts tillämpas fram till utgången av 

2007.187 Eftersom de nationella lagarna är baserade på samma EU-direktiv blir de väldigt lika i alla 

länder. Direktivet innehåller dock vissa alternativmöjligheter. Vid en jämförelse av Finlands och 

Sveriges lagar kan dock konstateras att de två ländernas regler ligger mycket nära varandra och har 
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implementerats på ungefär samma vis.188 I Sverige är direktiven lagstadgade genom Lagen 

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.189 

Noterbart är att Basel II i första hand är ämnat enbart för internationellt verksamma banker. EU:s 

direktiv däremot, vilka är baserade på Basel II berör alla banker, kreditmarknadsföretag och 

värdepappersbolag i medlemsstaterna.190 

3.10 Tillsynsmyndighet 
Finansinspektionen (FI) är tillsynsmyndighet i både Sverige och Finland. Finska FI arbetar med tillsyn 

av bland annat banker, fondbolag, börsen och värdepappersföretag. Myndigheten finansieras till 95 

procent av företagen som är under tillsyn, resterande del skjuts till av Finlands Bank. FI arbetar för 

bank-, försäkrings- och värdepapperskundernas bästa och verksamheten syftar till att upprätthålla en 

stabil finansmarknad vilket görs genom tillsyn av aktuella aktörer på området.191 

3.10.1 Tillsynsarbetet under Basel II 

FI:s skyldigheter i riskbedömningen och i tillsynsarbetet grundar sig på kreditinstitutslagen och EU:s 

direktiv. FI ska årligen granska och utvärdera institutens interna kapitalutvärderingsprocesser och 

dess strategi och förmåga att upprätthålla kraven. Kravet i lagen är att instituten ska hålla en 

kapitalbas som täcker alla risker de exponeras för, väl utarbetade planer för hur riskbedömningen ska 

ske vilka ska utvärderas regelbundet.192 

Basel II:s grundtanke är att fånga upp riskerna i ett bredare perspektiv. Riskberäkningen i pelare ett 

är ett minimikrav och instituten förväntas hålla kapital som täcker alla risker, även vid exceptionellt 

ovanliga situationer. Alla institut förväntas hålla mer kapital än minimikravet. FI utvärderar 

institutens egna kapitalbedömning, uppfyller den inte FI:s krav ges instituten möjlighet att rätta till 

det innan FI sätter in andra åtgärder, som exempel högre kapitalkrav. Det finns inga formella krav på 

dokumentation men metoder och riskbedömning ska presenteras detaljerat.193 

3.11 Finanskrisen 
Bill Clinton blev 1993 vald till president i USA.194 Vid denna tidspunkt utvecklade sig den amerikanska 

ekonomin i en väldigt positiv riktning. Med detta i ryggen ville den nyvalde Clinton bekämpa 

fattigdomen i landet genom att ge de sämre bemedlade möjligheten att äga sina hus. För att i större 

utsträckning möjliggöra detta ändrades regelverken för de två statligt kontrollerade bolåneinstituten 

Freddie Mac och Fannie Mae, vilkas verksamhet gick ut på att köpa upp bland annat bankers 

bostadslån och omvandla dessa till obligationer. Som säkerhet fanns de bostäder vilka anskaffades 

tack vare lånen. Regelförändringarna som genomfördes gjorde att institutionerna ökade förvärven av 

krediter vilka var givna till individer som tidigare inte skulle ha fått lån. Exempelvis låginkomsttagare 

och personer med betalningsanmärkningar. Till följderna som delvis får tillskrivas ovanstående hörde 

att kreditgivningen ökade kraftigt samtidigt som bolåneinstitutens risktagande växte illavarslande. 
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Vid 90-talets slut garanterade Freddie Mac och Fannie Mae nästan hälften av den amerikanska 

bolånemarknaden samt en huvuddel av de lån vilka givits till personer som i praktiken inte var 

kreditvärdiga, det vill säga subprime-lån.195 

Genom diversifiering kan placerare minska sin risk. I USA användes förpackning av olika typer av 

skuldsedlar, exempelvis obligationer, som ett verktyg för diversifiering och risksänkning. Olika 

skuldsedlar med olika risk förpackades och det paketet såldes i sin tur vidare som en ny skuldsedel. 

På det sättet klumpades krediter med hög risk och låg risk ihop i en blandning. Riskspridning i sig är 

inget negativt men under 90-talet utvecklades förfarandet med förpackandet av risker till att bli 

väldigt avancerat. Så avancerat att de datamodeller som användes för att kalkylera risken, inte längre 

klarade detta. Därigenom blev även prissättningen felaktig.196 

Under åren 2002 till 2007 var inflationen låg samtidigt som tillväxten var hög. Mycket tack vare att 

den amerikanska centralbanken hållit sin styrränta på en låg nivå i svallvågorna efter terrorattacken 

den 11 september 2001 och de efterföljande börsrasen. Krediter var förmånliga och det var lukrativt 

att investera med lånat kapital. I jakten på avkastning sökte sig placerare av olika slag, från bolag till 

stater, ut på de finansiella marknaderna. För att efterfrågan av placeringsinstrument skulle kunna 

mötas skapades, ofta allt mer avancerade, värdepapper. Dessa kallades CDO197 (Collateralized debt 

obligation), vilket är obligationer som består av flera andra skuldsedlar. Under slutet av 90- och 

början av 2000-talet blev dessa väldigt avancerade, vilket alltså ledde till att risken inte kunde 

kalkyleras korrekt.198 Detta till trots blev dessa värdepapper populära eftersom de då ansågs vara 

trygga.199  

Under åren då pengar var ”billiga” ökade skulderna hos företag så väl som hos hushåll. Den låga 

räntan gjorde exempelvis huslån överkomliga och medverkade till att hålla inflationen på en låg nivå. 

Även det gynnsamt, ur ett penningperspektiv med begränsade prisökningar. Fler valde att konsumera 

en större del med hjälp av krediter. Skuldbördan ökade betydligt.200 

I mitten av 2006 konstaterades det att den amerikanska bolånemarknaden hade problem i och med 

att allt fler husägare inte längre hade ekonomiska förutsättningar att betala sina lån. Att detta skulle 

leda till större problem tydliggjordes under 2007 då de banker vilka hade obligationer som innehöll 

de dåliga lånen, började göra allt större förluster. Följderna lät inte vänta på sig. Bolåneinstitut 

tvingades stänga och de amerikanska bankernas vinster föll med nästan 90 procent under det fjärde 

kvartalet 2007. Några månader in i 2008 skrevs en av världens största investmentbanker, Bear 

Stearns, till den allt längre listan av offer. Det som kom att kallas för finanskris i medierna201, spred 

sig nu även utanför USA:s gränser, genom att de förpackade obligationerna haft investerare runt om i 

världen. Upplåningskostnaderna steg och offren blev allt fler. Ett exempel är brittiska Northern Rock 

som förstatligades.202 
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Även om krisen var betydande, speciellt i USA, tycktes den vara överkomlig. I alla fall fram till den 15 

september 2008. Då gick investmentbanken Lehman Brothers under. Att just detta blev nådastöten 

förklaras av att det förväntats att den amerikanska staten skulle skyddat en investmentbank av 

denna storlek från kollaps. I och med att så inte var fallet förvandlades det som ansetts vara en 

kostsam men hanterbar kris till vad som beskrivits som en världsomspännande katastrof. 

Förtroendet, som är så viktigt för banker, försvann vilket ledde till att upplåningskostnaderna höjdes 

avsevärt. Riskaversionen slog med full kraft mot bankerna och världen var nu inne i en finansiell kris 

som kommit att jämföras med 30-talets depression.203 

Som vid de flesta misslyckanden, stora som små, söks det efter någon eller några att lägga skulden 

på. Sanningen är att det inte finns någon eller några enskilda personer eller institutioner vilka kan 

sorteras ut som skyldiga för eländet. Samtidigt kan heller ingen ses som helt oskyldig i 

sammanhanget. Krisen är ett resultat av misslyckanden både på ett marknadsmässigt såväl som 

politiskt plan. Clinton och även hans efterträdare Bush och deras respektive regeringar tvingade 

Freddie Mac och Fannie Mae att ta oresonliga risker för att lösa problem med fattigdom. Istället för 

att låta det offentliga stå för notan genom att använda sig av skattepengar blev det den privata 

sektorn som fick göra det genom ett större risktagande. Marknadsmisslyckandet kommer sig av 

avsaknaden av klarheten i vilka risker som togs. Paketeringen av exempelvis bostadsobligationer i 

flera led gjorde riskerna omätbara. Ett annat stort problem var bristen på öppenhet då många av 

riskerna till slut hamnade i skatteparadis nästan helt utan insyn. I efterhand kan bara konstateras att 

det var en mängd olika bidragande orsaker som ledde fram till det som var en lånebubbla204 och av 

den förre amerikanska centralbankschefen Alan Greenspan betecknats som den finansiella kris vilken 

i efterhand kommer ses som den värsta sedan slutet av det andra världskriget.205 
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4 TEORI  

I detta kapitel presenteras de ekonomiska teorier vilka ingår i uppsatsen. Utifrån dessa diskuteras de 

praktiska förändringar som uppkommit genom införandet av Basel II, i analyskapitlet. 

4.1 Economic man – teorin om rationella val 
Hushållning med knappa resurser, ekonomi, handlar om vilka val som ska göras. För individen kan det 

vara valet mellan sparande eller konsumtion, för företaget valet mellan vilka produkter och/eller 

tjänster som ska produceras. En del i litteraturen på det ekonomiska området är förutsättningen att 

var och en har ett rationellt agerande. Teoretiskt förutsätts att samtliga individer och företag räknar 

ut vad varje val kostar och vad som fås ut. Det antas att varje individ klarar av att se varje enskild 

kostnad respektive intäkt och utifrån dessa ha förmågan att göra val vilka leder till att den största 

möjliga nyttan nås, utifrån de resurser som finns. Individen är nyttomaximerande - en ekonomisk 

människa - ”Economic man”.206 

Fil.Dr. Andreas Bergh vid Lunds universitet delar upp rationalitetsbegreppet i tunn och tjock 

rationalitet. Tunn rationalitet gör att man genom en nyttofunktion kan beskriva en persons 

preferenser men det säger ingenting om vad som ingår i nyttofunktionen. Tjock rationalitet är mer 

konkret, där görs antaganden om hur preferenserna ser ut och vilka drivkrafter personen har och hur 

drivkrafterna vägs samman till handling. Tunn rationalitet kan appliceras på de flesta förhållanden 

och kan användas för att analysera enkla konsumtionsval till komplexa välfärdssystem. Det säger 

ingenting om varför en person föredrar ett alternativ framför ett annat men beskriver att personen 

antingen är indifferent inför alla alternativ eller föredrar det ena framför det andra. Likaså är 

personen transitiv vilket innebär att om A föredras framför B och B föredras framför C, måste också A 

föredras framför C. Tunn rationalitet anses inte vara ett restriktivt antagande och kan ses som minsta 

graden av strukturer och mönster i mänskligt beteende och bör inte användas som förklaringsmodell. 

För att kunna beskriva mänskligt beteende ska den tjocka rationaliteten användas. Skillnaden ligger i 

att vid tjock rationalitet finns det en tanke bakom varför en person föredrar ett alternativ framför ett 

annat. Många ekonomiska modeller använder nyttofunktionen med en persons reala inkomst, 

innehav av fritid eller konsumtionsvaror, det innebär dock inte att det är det enda som spelar roll för 

personen. Modellen tar hänsyn till utomstående aspekter som påverkar en person, men antar också 

att en person, vid allt annat lika, föredrar mer framför mindre, exempelvis i en nyttofunktion med 

bara köpkraft. Förklaringar på mänskligt beteende och om det är rationellt får vi alltså först när vi 

ställer oss frågan om vilka omständigheter som gör att en person beter sig på ett sätt.207 

Verkligheten är dock en annan än vad teorin beskriver, då alla människor i alla lägen givetvis inte är 

fullt informerade och precist beräknande. Teorin har också fått en hel del kritik. Trots detta lever den 

nyttomaximerande människan kvar och är fortfarande fundamental inom nationalekonomisk analys. 

Orsaken till detta är svårigheten att genomföra kontrollerade experiment i ett ämne som ekonomi. 

Modeller och förenklingar är därför viktiga i det undersökningar på detta område. Därför så 

accepteras ett antagande likt det att individer nyttomaximerar och agerar rationellt. Ekonomer antar 

därför i stor utsträckning att alla agerar på ett sätt som ska ge den högsta nivån av nytta. En 
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utgångspunkt inom nationalekonomisk teori och modellskapande är att ett val inte får kosta mer än 

den nytta det ger.208 

4.2 Asymmetrisk information 
Området för teorier om marknader med asymmetrisk information har vuxit under de senaste 

decennierna och är numera en central del av den ekonomiska vetenskapen. Forskarna George 

Akerlof, Michael Spence och Joseph Stiglitz tilldelades 2001 Sveriges riskbanks pris i ekonomi till 

Alfred Nobels minne, för deras analyser av marknader med asymmetrisk information. 

Informationsasymmetri handlar om att ena parten på marknaden vet mer eller har mer information 

än den andra parten. Som exempel vet en låntagare mer om sina återbetalningsmöjligheter än 

långivaren, en VD och ett bolags styrelse vet mer om företagets lönsamhet än vad aktieägarna i stort 

vet och en säljare vet mer om sin produkts kvalité än vad en köpare vet. 209  

Stiglitz har i ett arbete tillsammans med Andrew Weiss undersökt informationsasymmetrin på 

kreditmarknader. Studien har fått stort genomslag inom flera ekonomiområden eftersom den ger ett 

realistiskt bidrag till litteraturen då kreditransonering är vanligt förekommande. Stiglitz och Weiss 

visar att det kan vara mera lönsamt för bankerna att ransonera utlåningen istället för att höja 

utlåningsräntan för dåliga kredittagare.210 I deras studie ”Credit Rationing in Markets with Imperfekt 

Information” har de tagit fram en modell om kreditransonering. I modellen antar författarna att 

banker har högre marginaler på vissa kunder och tjänar mer pengar på dessa än på vissa andra. 

Banken vet vilka av sina kunder som är mest kreditvärdiga, information som konkurrenterna saknar. 

Om konkurrenterna försöker attrahera en annan banks kunder genom lägre ränta kommer banken 

svara med samma medel om det handlar om en, för banken, bra kund, medan man låter mindre 

vinstgivande kunder lämna banken. Detta leder till att banker sällan försöker ta kunder av varandra 

eftersom de enbart kommer få mindre vinstgivande kunder. Om en bank skulle ha överskott av 

lånekapital får de värdera vad en minskad ränta skulle vara värd för banken. Om marknaden skulle 

vara i jämvikt skulle banker, trots ett överskott på kapital, inte sänka sin ränta för att attrahera 

kunder. Anledningen till att forskarna kunnat fånga detta beteende beror på att räntenivån direkt 

påverkar kvalitén på lånen, vilket har en stor betydelse för banken.211 

I fallet med ransonering fungerar inte den traditionella modellen om utbud och efterfrågan. Syftet 

med Stiglitz och Weiss studie var att bevisa att kreditransonering karaktäriserar lånemarknaden vid 

jämvikt. Bankerna är intresserade av prissättningen och risken på lånet, bankens prissättning kan 

dock påverka risken på lånet på två sätt. Antingen genom snedvridet urval (adverse selection) eller 

genom att påverka låntagarnas handlingar (incentive effect). Båda dessa härstammar från 

informationsasymmetrin som finns på lånemarknaden vid kreditgivning. Konsekvenser av att olika 

kunder har olika förutsättningar att betala tillbaka sina lån kan leda till snedvridna urval där de med 

svaga återbetalningsmöjligheter driver ut alla andra från marknaden. Den förväntade avkastningen 

för banken beror på sannolikheten att lånet till fullo kommer att bli återbetalat vilket gör att banken 

är måna om att kunna identifiera låntagare med större sannolikhet för återbetalning. Det kan vara en 

svår process för banken att identifiera bra låntagare och det krävs olika undersökningsmetoder. En 

metod kan vara att testa vilken räntenivå en kund är beredd att betala, de som kan tänka sig att 
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betala en högre ränta har i genomsnitt en högre risk. Banken kan omöjligtvis samla in all information 

som påverkar en låntagare och utformar därför sina lånekontrakt så att kunderna agerar enligt 

bankens önskemål samt för att attrahera kunder med låg risk.212 

Bankens förväntade avkastning ökar inte 

proportionerligt med räntan och kan i vissa fall, efter 

toppen i figur 3 till höger, minska. Det är klart 

tänkbart att efterfrågan är större än utbudet av lån 

vid optimal räntenivå för banken. En traditionell 

analys gällande utbud och efterfrågan skulle då 

argumentera för följande. Om efterfrågan på 

marknaden var större än utbudet skulle låntagare 

utan lån vara villiga att betala en högre ränta tills vi 

fått ett nytt jämviktsläge på marknaden. På 

kreditmarknaden är jämvikten vid punkten för 

optimal räntenivå för banken trots att inte utbud och 

efterfrågan matchas. Banken är inte villig att låna ut till en person som erbjuder sig att betala en 

högre ränta eftersom de anser att det lånet innehåller mer risk och dess förväntade avkastning blir 

på så sätt i genomsnitt lägre för banken.213 
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Figur 3, Snedvridet urval 
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5 EMPIRI - ANDELSBANKEN FÖR ÅLAND  

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiri. Andelsbanken för Åland presenteras och de praktiska 

effekterna av skiftet från Basel I till Basel II beskrivs. Informationen är insamlad genom intervjuer med 

VD Håkan Clemes, Kreditchef Roland Karlsson, Privatmarknadskreditchef Mats Gustavsson och OP-

centralens avdelningschef för riskhantering och business control Eva Tüll. Övrig information är 

hämtad från årsredovisningar, verksamhetsberättelser och bankens hemsida. 

Andelsbanken för Åland är en renodlad depositionsbank som verkar i andelslagsform. Bankens ägs av 

sina egna medlemmar, det vill säga kunder, och bedriver lokal detaljistbankrörelse på Åland. 

Huvudkontoret ligger i Mariehamn och därtill finns det filialer i Godby, Föglö och Lumparland samt 

ett så kallat betalningstjänstställe i Kumlinge. Banken, som funnits sedan 1925 har drygt 30 anställda 

och som Verkställande direktör har Håkan Clemes verkat sedan 1984. Verksamheten omfattar bank 

och försäkring. 

Banken är en utpräglad privat- och löntagarbank. Av utlåningen är 80 procent riktad till 

privatmarknaden. När det gäller marknadsandelar innehas cirka 20 procent av den totala marknaden 

på Åland. Sett till kunder innehas dock en större andel, cirka 12 000–13 000 av 25 000 invånare. Att 

banken är en förhållandevis liten företagarbank är orsaken till att den totala marknadsandelen ligger 

på 20 procent. 

5.1 OP-Pohjolagruppen 
Andelsbanken för Åland är en fristående bank som ingår i OP-Pohjolagruppen. Detta är Finlands 

största finansgrupp och har totalt över 12 000 anställda fördelade på cirka 630 kontor. Gruppen är 

verksam inom bank- och placeringstjänster samt liv- och skadeförsäkring. I gruppen, som av 

tidningen ”The Banker” blivit utnämnd till årets bank i Finland fem gånger de sex senaste åren, ingår 

227 självständiga Andelsbanker.  

I OP-Pohjolagruppen ingår de självständiga Andelsbankerna och deras centralinstitut OP-centralen 

(OPC) samt dotterföretag. OPC är kärnan i gruppens verksamhet och arbetar med utvecklings- och 

servicefrågor för hela gruppen. Bland annat sköts intressebevakning, riskhantering, kapitaltäckning 

samt likviditeten för hela OP-Pohjolagruppen härifrån. Dessutom bereds här gruppens gemensamma 

riktlinjer och synsätt. Exempelvis att alla Andelsbanker har en moderat inställning till risktagning och 

att den enskilt mest betydelsefulla risken i bankrörelsen är kreditrisken. Några av OP-centralens 

kärnområden är att utveckla och producera produkter och tjänster.  

Tillsammans bildar gruppen en sammanslutning av Andelsbanker, vilken regleras i lagen om 

andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform. Genom denna lag ansvarar centralinstitutet, 

OPC, och medlemskreditinstituten, däribland Andelsbanken för Åland, för varandras skulder och 

förbindelser. Tillsyn av kapitaltäckning, likviditet och exponeringar övervakas på 

sammanslutningsnivå. 

Genom att Andelsbanken för Åland ingår i OP-Pohjolagruppen har de resurserna motsvarande en 

storbank samtidigt som småbanksfördelarna finns kvar. När det gäller nätverket som banken är en 

del av är Andelsbanken för Åland positiv till det. Samtidigt finns nackdelar. Det solidariska ansvaret 

kan bli dyrt. Det har visat sig under tidigare kriser då en stor del av bankens egna kapital gick åt. Men 

även fördelar finns. Om banken hamnar i svårigheter kommer den alltid få den hjälp den behöver. 
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5.2 Utveckling och framtid 
Nyckeltalsmässigt ligger banken på en bra nivå. För 2008 genererades en vinst före skatt på 2,31 

miljoner euro vilket är i nivå med 2007, som var bankens, historiskt sett bästa år. Resultatet för 2008 

förlänger trenden av goda år som Andelsbanken för Åland haft de sex senaste åren.  

Tillväxten har varit mycket god både gällande in och utlåning, vilket har bidragit till att 

marknadsandelen stigit för tredje året i rad. K/I-talet som betraktas vara det bästa måttet på bankens 

lönsamhet har även det förbättrats. Som grund till den fortsatt goda utvecklingen för banken anses 

den måttliga kostnadsökningen på 3,4 procent och det ökade räntenettot på 12,3 procent, ligga. 

Andelsbanken för Åland bedömer att utvecklingen varit god det senaste året trots att marknadsläget 

försämrats. 

När det gäller framtiden anser banken att den gynnsamma utveckling som pågått i finansbranschens 

omvärld nu brutits och att framtiden är förknippad med stora osäkerheter. Banken tror på en 

minskning av resultatet under 2009, till följd av de sjunkande marknadsräntorna. Banken anser sig 

dock förberedd för finanskrisens påverkan, som man tror kommer märkas på Åland under 2009 och 

2010. Dels har kostnaderna skurits ner och därtill har organisationen trimmats. Banken anser även 

att den kreditportfölj som innehas är mycket god och att den i kombination med det låga ränteläget 

kommer att leda till att räntebetalningarna ska kunna ske som vanligt. Fortsättningsvis kommer 

Andelsbanken för Ålands målsättning vara att växa snabbare än marknaden.  

5.3 Utlåning 
Det största kundsegmentet är som nämnts privatkunder och 80 procent av de givna krediterna är till 

privatmarknaden, det vill säga hushållslån. Lån givna till företag utgör alltså en liten del av bankens 

totala kreditgivning, men detta segment växer.  

När det gäller privatlånen är en betydande del av dessa bostadslån. Under 2008 var 73 procent av 

privatutlåningen bostadslån. Privatkunderna som erhåller krediter är människor från alla olika stadier 

i livet. Allt från unga personer som ska ta sitt första lån till pensionärer som lånar till en ny 

investering.  

Företagsdelen som står för 16 

procent av den totala utlåningen 

kategoriseras av mindre företag 

med upp till 20 anställda samt en 

liten del till offentlig sektor.  

2008 var som nämnts ett bra år 

för utlåningen. Ökningen var 

19,2 procent totalt sett. 

Framförallt var det den redan 

stora delen med bostadslån som 

ökade ytterligare, med en 

nettotillväxt på 22,8 procent, 

vilket är ett rekord.  
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Utlåning, hushåll 
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Figur 4, Diagram hushållslån 
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Den kraftiga tillväxten förklaras av banken med att kunderna nu tagit det tidigare introducerade 

bonussystemet till sig med de omfattande koncentreringsförmånerna som det medför. 

5.4 Bonussystemet 
OP-Pohjolagruppen har ett bonussystem vilket går ut på att ägarkunderna ska dra nytta av bankernas 

goda resultat genom koncentreringsförmåner. Ägarkunderna drar fördel av OP-bonus, som börjar 

samlas då en ägarkunds, alternativt en ägarkunds familjs gemensamma bankärenden uppgår till 5 

000 euro. 

För att bli ägarkund ska kunden göra en medlemsansökan och betala en andelsavgift som i allmänhet 

ligger på 100 euro. Denna avgift är en engångsplacering som återbetalas i sin helhet om kunden 

väljer att frångå ägarkundskapet. 

Bonusen fås för lån, konton, besparingar och placeringar. Den ökar då bankärendena ökar, vilket 

betyder att ju mer en kund koncentrerar sina bankärenden till en andelsbank, exempelvis 

Andelsbanken för Åland, desto mer bonus erhålls. 

För att bonusen ska vara till gagn behöver ägarkunden inte göra något. Den införtjänas automatiskt 

och används automatiskt för betalning av bankavgifter och försäkringspremier. Om 

bonusinnehavaren har kvar bonus efter att avgifterna betalats sätts den in på konto, men då dras en 

kapitalskatt på 28 procent. Skatten gör att högst nytta erhålls om bonusen i sin helhet går till 

betalning av avgifter. 

5.5 Implementering av Basel II 
De nya Basel II-reglerna implementerades på Andelsbanken för Åland i början av 2008, efter att 

systemen provats under 2007. De system och metoder baserade på Basel II som används i det 

praktiska är alla utvecklade av OPC. Systemen är samma för alla Andelsbanker. Det gäller även 

implementeringstidpunkterna. Banken anser att de själva inte skulle haft de nödvändiga resurserna 

som krävts för att ta fram de aktuella systemen då en större arbetsgrupp på OPC arbetat med detta 

under några års tid. 

I dagsläget används huvudsakligen schablonmetoden för att mäta kreditrisker, men en av OP-

centralen utvecklad internmetod för mätning av kreditrisker godkändes av Finansinspektionen i 

september 2008 och kommer att implementeras i alla Andelsbanker under en treårsperiod. Det 

handlar om en stegvis övergång till internmetod för kreditrisk. Idag görs denna beräkning av 

kapitalkrav för exponeringar mot företags- och samfundskunder medan resterande delar alltså 

beräknas enligt schablonmetoden.  

När det gäller kreditrisker för retail, det vill säga hushållsexponeringar, i vilken privatkunder ingår, 

pågår också där processen mot IRK-metod. Som ett villkor för tillstånd för internmetod, eller IRBA 

Tabell 2, Utlåning Andelsbanken för Åland 

     

 
År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 

 
TEuro förändr.% TEuro förändr.% TEuro förändr.% TEuro förändr.% 

Företag 15 571 -3,6 20 618 32,4 21 121 2,4 25 178 19,2 

Hushåll 84 503 12,6 94 950 12,4 109 458 15,3 131 273 19,9 

Totalt 100 074 9,7 115 568 15,5 130 579 13,0 156 451 19,8 
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(Internal ratingsbased approach) som OPC kallar det, krävs att modellerna använts internt under tre 

års tid. I nuläget används alltså IRK-metod internt för bedömning av kundrisk samt prissättning. 

Beräkningen av kapitalkrav för denna grupp sker dock ännu enligt schablonmetoden. 

När det gäller kostnader för de system som tagits fram för anpassningen till Basel II har inte 

Andelsbanken för Åland några specifika utgifter. Till OPC betalas årligen en avgift för de tjänster de 

tillhandahåller. I denna avgift ingår kostnaderna för Basel II-systemen. 

För att rätta sig efter de nya reglerna har personalen internutbildats. En viktig del i det nya systemet 

har varit att anpassa sig till arbetssättet med längre och djupare intervjuer i kreditgivningsprocessen. 

Därtill har banken genomgått en ombyggnad vilken delvis kan tillskrivas anpassningen till Basel II. 

 5.6 Kapitalbas och 

kapitaltäckningsgrad 
 För närvarande är Andelsbanken för 

Ålands kapitaltäckningsgrad 14,4 

procent. Denna beräknas genom att 

dividera den totala kapitalbasen, som 

för Andelsbanken för Åland var 

14 846 tusen euro, med det totala 

kapitalkravet multiplicerat med åtta 

procent. Eftersom 2008 är första året 

kapitalbasen beräknas enligt Basel II, 

finns inga tidigare relevanta uppgifter 

att jämföra med vad gäller nivå. 

Banken ligger dock med god marginal 

över minikravet på åtta procent och 

två procent högre än snittet för alla 

andelsbanker.  

Andelsbanken för Åland har sedan år 

2000 haft relativt stabil 

kapitaltäckningsnivå som legat på 

ungefär samma nivå med undantag 

från 2005 då kapitaltäckningsnivån 

steg. Speciellt för det året var en 

ökning i eget kapital efter en 

extrarordinär intäkt som 

härstammade från en 

fastighetsförsäljning.  

När det gäller övergången från Basel I 

till Basel II visar Figur 5 tydligt att 

kapitaltäckningen ökat vid uträckning 

Tabell 3, Kapitalkrav och riskvägda poster 

Kapitalkrav och riskvägda poster, 1000 euro, 31.12.2008 

Kreditrisk 

Kapitalkrav Riskvägda 
förbindelser 

Exponeringar mot stater och 
centralbanker 9 108 

Institutexponeringar 0   

Företagsexponeringar 2166 27076 

Hushållsexponeringar 4913 61417 

Aktieexponeringar 315 3936 

Övriga poster 125 1561 

Totalt 7528 94098 

Marknadsrisk 0   

Operativa risker 746   

Totalt 8274 94098 

Källa: Verksamhetsberättelse Andelsbanken för Åland 2008, egen 
bearbetning 
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Figur 5, Kapitaltäckning 
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enligt Basel II. En jämförelse mellan de två regelverken på 2008 års siffror ger en ökning av 

kapitaltäckningen på 1,7 procent. 

Som nämnts pågår en process mot att som helhet gå över till IRK-metod för kreditrisker. Vid 

implementeringen av en sådan internmetod har bedömningen att kapitalkravet kommer minska 

gjorts. Detta skulle leda till ökad kapitaltäckning. Samtidigt tros kapitalkravets känslighet för 

konjunkturfluktuationer öka.   

5.7 Kreditgivning 
En kreditansökan behandlas hos Andelsbanken för Åland genom att banken samlar in information om 

aktuell aktör som söker finansiering. En analys görs av den kreditsökande och efter det går ansökan 

vidare till bankens kreditnämnd. 

Denna kreditnämnd består av fyra personer från banken och träffas på regelbundna möten en gång i 

veckan. Kreditnämnden för en muntlig diskussion om huruvida ansökningarna ska beviljas kredit eller 

inte och tar beslut i ärenden upp till 350 000 euro. Krediter över denna summa måste gå via 

styrelsen. Vanligtvis hanteras ansökningarna snabbt och låntagaren får besked inom en vecka. Vid 

brådskande finansieringsbehov kan oplanerade extramöten genomföras vilket kan möjliggöra att 

kunden kan få besked samma dag. 

Efter att ett beslut tagits om att en kund ska få kredit är det upp till kunden att välja en 

referensränta. Referensräntan är grunden för kreditgivningen och det är på den, bankens marginal 

adderas. De valbara referensräntor som Andelsbanken för Åland använder är den europeiska 

centralbankens tre Euriborräntor. De är samma för alla inom euroområdet och bestäms i princip 

varje dag. Räntorna är på tre, sex och tolv månader. Därtill finns även en så kallad primeränta som 

OP-Pohjolagruppen fastställer själva, enligt vissa kriterier. Det är de fyra räntorna som ligger till 

grund för räntnivån och utifrån dessa får kunden själv, beroende på sin räntesyn bestämma vilken 

ränta som ska vara grunden för lånets ränta. Bankens marginal läggs på referensräntan. 

Detta kreditgivningsförfarande är likadant idag under Basel II som under Basel I. Den del i kedjan som 

skiljer sig är analysen och bedömningen av den kreditsökande.  

5.7.1 Förfarande under Basel I 

Under de tidigare reglerna baserade på Basel I fokuserade banken på hur kunderna skött sig 

historiskt sett, säkerheter och ändamålet för krediten. Framförallt spelade en god historia i banken 

stor roll. Detta var nära sammanknutet med den relation mellan bank och kund som fanns. En god 

relation som pågått länge mellan kunden och banken var ur bankens synpunkt bra. God kännedom 

om kunden fanns då redan, vilket gjorde kreditgivningen säkrare. Detta betydde att befintliga kunder 

var speciellt attraktiva. Större mängder redan insamlad information, hos banken, gjorde 

bedömningen lättare då den inte behövde analyseras på nytt. Följaktligen blev bedömningen av nya 

kunder mer genomgående. 

I bedömningen, som till mycket alltså baserades på en kunds tidigare historia vad gäller 

betalningsförmåga, spelade även de säkerheter kunden hade, stor roll och banken granskade dessa 

noga. Därtill undersöktes ändamålet för krediten genom kalkyler. 

Någon specifik klassificering av kunden gjordes inte utan informationen samlades in, värderades och 

därefter togs ett beslut.  
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En god relation kunde också vara till gagn för kunden. Fanns det en bra historia i banken kunde man 

dra nytta av det som kund då det kunde påverka prissättningen. Annars var prissättningen på 

krediterna, under Basel I, väldigt likställd. Enkelt kan man säga att antingen beviljades kunden lån 

eller inte och de krediter som beviljades prissattes på ungefär samma nivå. Under en viss tid hade 

alla bostadslån samma marginal, det spelade ingen roll hur ”dålig” eller ”bra” kunden var. En 

förklaring till detta är att det för banken inte spelade så stor roll hur kvalitén på de kunder som fick 

krediter var, då det inte fick någon effekt på bankens kapitalkrav. 

5.7.2 Förfarande under Basel II 

Det arbetssätt som finns under Basel II beskrivs som ett helt annat jämfört med det tidigare. 

Grundprincipen för den nuvarande kreditbedömningen är densamma både för företags- och 

privatlån. Under Basel II ligger fokus på en så kallad rating, det vill säga en klassificering som varje 

kund får i bedömningsprocessen. Genom ett datoriserat analyssystem, i vilket insamlad information 

sätts in, klassificeras kunderna. Systemet liknas vid credit scoring. 

Fokus har flyttats från de aspekter som var viktiga under Basel I till klassificeringen, vilken till stor del 

styr kreditgivningen. Idag vill banken i första hand ha en ”bra” kund, närmare bestämt en kund med 

bra rating.  

Under de nya reglerna har informationsinsamlingen om den kreditsökande blivit mycket mer 

omfattande. Jämfört med Basel I, insamlas oerhört mycket mer information, under det nuvarande 

kreditgivningssystem. 

Den insamlade information och analysen från dataprogrammet, klassificeringen, sammanställs och 

går till bankens kreditnämnd, vilken precis som tidigare tar beslut.  

Privatutlåning 

Banken genomför liksom tidigare en informationsinsamling. Detta sker genom intervju med 

låntagaren. Under våren 2009 har även ansökan om kredit via bankens hemsida möjliggjorts. En stor 

skillnad idag är, som tidigare klargjorts, att banken kräver in mycket mer information. Information 

om den ekonomiska situationen, säkerheter och borgenärer är speciellt viktiga.  

En kreditansökan kräver följande information som grund vid kreditgivningen. Inledningsvis behandlas 

kreditens syfte (del ett). Det finns då fem grupper att utgå ifrån. Ägarbostad, fritidsbostad, 

placeringsbostad, fordon och konsumtion. Därefter behandlas kundens personuppgifter (del två). 

Nästa punkt är ändamålet för krediten (del tre, i detta exempel köp av ägarbostad). Objektet gås 

igenom vad gäller bostadstyp, prisuppskattning, blivande ägarandel, om det är den sökandes första 

bostad och därtill samlas tilläggsinformation om exempelvis bostadsområdet. Lånebehovet beräknas 

sedan genom att ytterligare uppgifter om kostnader i anslutning till köpet, nuvarande bostad och 

övriga tillgångar tas in. Efter att lånebehovet fastslagits är det upp till kunden att bestämma det 

belopp som i praktiken söks och hur mycket som önskas betalas av månatligt, varefter lånetiden kan 

bestämmas. 

Informationssamlingen går vidare med genomgång av kreditsäkerheter (del fyra). Där undersöks 

eventuella innehav av bostad, fritidsbostad och värdepapper samt borgen. Även här tas 

tilläggsinformation in. Nästa del behandlar den sökande (del fem). Nuvarande hushåll, antal vuxna 

och barn, boendeform och hur länge den sökande bott där behandlas. Därefter gås livssituationen 
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igenom vad gäller, sysselsättning, civilstånd, om värnplikt har genomförts, vilken nationalitet den 

sökande har och om dessa kan komma att ändra något framöver, exempelvis byte av arbetsplats.  

Sista steget i denna process går igenom den kreditsökandes nuvarande ekonomiska situation (del 

sex). Först, inkomster och tillgångar. Lön, pension, eventuella bidrag, kapitalinkomster, tillgångstyp, 

värde på tillgångar och ägarandel av tillgång samt tilläggsuppgifter på området som eventuell 

bilförmån. Därefter samlas info om utgifter. Boende-, barndagvårds- och konsumtionsutgifter. Nästa 

steg blir att gå igenom eventuella krediter som den sökande redan har. Vilket kreditinstitut som har 

dessa fordringar, vilken lånetyp, vad saldot ligger på och hur månadsbetalningarna ser ut. Därefter 

behandlas de kort den sökande använder. Kreditkort och andra typer som exempelvis bensinkort. 

Avslutningsvis tas det i beaktande om kunden själv är borgensman och då vem som är förmånstagare 

och vilket belopp som förbindelsen gäller. 

Utifrån informationsinsamlingen och insättandet av samlad info i datasystemet blir alla kunder som 

söker finansiering indelade i 16 olika klasser, från A+, A, A- till F. De sex första klasserna A+ till B- 

kommer per automatik att få kredit i banken. C-kunderna får i allmänhet också lån men det kan 

finnas undantag. Vid krediter på d- och e-nivå blir det bedömningsfrågor för banken, kreditgivaren 

måste ha en motivering varför han ger en d- eller e-kund kredit. Det kan t.ex. handla om långa 

kundförhållanden eller andra för banken kända aspekter, som exempelvis extra goda säkerheter. 

Företagsutlåning 

I kreditbedömningen för företag går banken, på samma sätt som för hushållskrediter, igenom en stor 

mängd insamlad information. För företag ligger stor vikt vid boksluten. Lönsamheten, 

lönsamhetsprocenten, soliditeten, skuldsättningen och om det finns lån på andra håll är exempel på 

viktiga nyckeltal. Därtill undersöks även på hur stor del av företagets rörelse som finns samlad hos 

just Andelsbanken för Åland och hur kundens betalningstrafik ser ut. Även bedömningen om 

projektet som kunden lånar till, hur det är tänkt att gå, vilken lönsamhet som beräknas och så vidare 

adderas i klassificeringen. Vanligtvis analyseras företag 5-6 år bakåt i tiden. 

Den informationsinsamling som görs för företag indelas i sex olika grupper. Dessa är företagets 

historia och kundhelhet (grupp ett), affärside, kunder och konkurrens (grupp två), ”den inre världen”, 

intressegrupper och personal (grupp tre), företagets framtid och eventuella brytningsskeden 

framöver (grupp fyra), framtidsplaner (grupp fem), nuvarande bank- och försäkringsrelationer samt 

skötseln av/statusen på relationen (grupp sex).  

Banken anser sig har blivit strängare med kraven som finns gällande att årligen få in boksluten och 

upplever att kreditgivningen håller en högre grad av formalitet under det nya systemet. Annars är 

tillvägagångssättet i kreditprocessen i stort likadant under Basel II som tidigare i Basel I för företag. 

De största skillnaderna är den ökade informationsinsamlingen och att allt större fokus läggs på 

framtidsbedömningen och ratingen som görs på basis av samlad information. 

Övrigt insamlat material, vilket inte tas med i datasystemets klassificering är förstås också viktigt och 

används vid kreditnämndens möte där de analyserar all information om respektive låntagare. När det 

gäller utlåning på höga beloppsnivåer krävs en grundligare undersökning av företaget. Då genomförs 

bland annat en personlig intervju med företagaren och därtill så besöks företagets lokaler. 



Empiri - Andelsbanken för Åland 

43 
 

Företagen klassificeras i bankens egna system som graderas mellan 1-12. För att öka precisionen i 

klassificeringen har nivå 2-9 också underklasser vilket gör att det finns totalt 22 klasser. Klass 11 och 

12 innebär att kunden har betalningsoförmåga. Kundernas kreditklasser bedöms alltid vid behov men 

minst en gång om året. OP-gruppen har gjort en egen liknelse med sin egen rating och ratingfirman 

Standard & Poor´s kreditbetyg som visas i tabellen nedan. 

Tabell 4, Jämförelse ratingbetyg 

     S&P rating AA…AAA AA-..BBB+ BB…BBB B…B+ B-…CCC 

OP-Pohjola rating 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Källa: Verksamhetsberättelse OP-Pohjolagruppen 2008, s.75, egen bearbetning 

  
Prissättning av krediterna 

Prissättningen är under Basel II beroende av kundens klassificering. Den stora skillnaden på detta 

område jämfört med Basel I är att räntesättningen blir mer diversifierad. Kunder med bra 

betalningsförmåga och följaktligen en bra rating får ett billigare lån än en person med sämre rating. 

Exempelvis så varierar hushållskrediters prissättning beroende på klassificering. Räntan kan skilja sig 

mellan en A+ kund och en B- kund även om det inte kommer vara några stora skillnader. A-kunder 

kommer dock få förmånligare lån än exempelvis c- och d-kunder. 

Övergången till en mer individuell räntesättning har dock varit seg. Banker generellt, vågade inte vara 

först med att gå över till det nya systemet med individuell räntesättning, i rädsla av att kunder skulle 

lämna dem. Traditionen att låntagarna skulle få samma ränta har varit väldigt stark. På grund av 

finanskrisen har dock branschen fått se över sin prissättning och det har gynnat detta tankesätt med 

differentierad prissättning på lån. 

Banken är övertygad om att utvecklingen kommer fortsätta åt samma håll och att bra kunder 

kommer premieras ännu mer och de som har sämre betalningsförmåga kommer att få det ännu 

tuffare att få lån och högre ränta. 

Spannet räntan sätts inom är fortfarande långt ifrån färdigt men idag finns som synes ovan redan 

skillnader mellan olika rating. 

5.8 Synen på bankkunden 
Bankmarknaden har genom historien varit en speciell bransch. Bankkunder har i hög grad gjort sitt 

val av bank baserat på föräldrarnas val, familjen har i många fall haft samma bank i flera generationer 

och kunden har erhållit förmåner tack vare relationerna och historiken med banken. Därtill har ryktet 

om banken varit viktigt för kunden. Bankvalet har även fallit sig naturligt då många föräldrar valt att 

starta någon sorts sparande till sina barn i deras bank. Andelsbanken för Åland börjar dock märka 

förändringar i kundbeteendet. Bankkunderna tenderar att inte längre vara likna trogna och det blir 

fler och fler som begär in offerter för att utföra grundligare jämförelser. Detta beteende tror banken 

kommer att öka i framtiden.  

5.9 Informationsutgivningen 
När det gäller Basel II:s pelare tre och den ökade informationsutgivningen rörande 

kapitaltäckningsuppgifter är inte det något som publiceras från Andelsbanken för Åland. Istället, som 

för alla Andelsbanker i OP-Pohjolagruppen, sker denna informationsutgivning på gruppnivå. 

Kapitaltäckningsuppgifterna länkade till pelare tre offentliggörs i OP-Pohjolagruppens bokslut. 
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Informationsutgivningen har ökat kraftigt och banken tror att ökningen av information i framtiden 

kan påverka kunders val av bank, speciellt stora kunder, det vill säga de med summor som överstiger 

insättningsgarantin på 50 000 euro. Det har dock inte slagit igenom ännu och är inget banken märkt i 

kontakten med sina kunder. Än så länge är fortfarande ryktet viktigast. 

Betydelsen av den mer ansenliga informationsutgivningen tros ha störst betydelse för de med 

kunskap, de professionella på finansieringsområdet. För gemene man anses betydelsen vara mycket 

mindre, då de inte har förståelsen.  

Banken har dock i rådande finansiella kris sett fenomen som tidigare inte funnits. Under hösten 2008, 

i vad som benämns som en bankförtroendekris, började kunderna kontrollera vilka banker som var 

säkra att ha sina depositioner i. Speciellt kunder med kapital över insättningsgarantin. Dessa började 

även flytta runt kapital. Detta var något banken förvånades över och var något som aldrig tidigare 

upplevts. Andelsbanken för Åland upplevde fenomenet både genom insättningar och genom uttag. 

Tidigare hade kunder valt att placera pengar hos de isländska bankerna vilka gav en väldigt hög ränta. 

När krisen kom märkte man dock snabbt att dessa deponeringar kom tillbaka då kunderna inte längre 

vågade ha sina pengar hos de isländska bankerna.  

Detta var alltså första gången banken märkte av dessa fenomen. Tron är dock att det kan komma att 

bli vanligare i framtiden med en tydligare värdering av bankerna. Speciellt när de nya reglerna sätter 

sig och det blir naturligt att se i vilket skick en bank är i. En annan av följderna tros vara en ökad 

jämförbarhet inom branschen. 

5.10 Andra effekter 
Banken genomförde under 2007 en fullständig ombyggnad av sina lokaler som delvis kan tillskrivas 

övergången till Basel II-reglerna. Tidigare hade banken en stor öppen bankhall med diskar där 

kunderna togs emot. I och med ombyggnaden har denna bankhall ersatts med 14 rum. 

Ombyggnationen är en del i anpassningen till bankens nya servicesystem. Till det hör de intervjuer 

med kunder som söker finansiering. Dessa sker nu i en lugn och trygg miljö. Tidigare satt kunderna 

öppet vid diskarna. I det hänseende att denna ombyggnad genomförts anser banken att övergången 

till Basel II varit kostsam. 

5.11 Uppfattning om regelskiftet 
Uppfattningen om skiftet och de nya reglerna är generellt sett positiv från banken. Vad gäller de mer 

regelspecifika detaljerna anses Basel II vara mer riskkänsligt och därigenom även mer komplicerat, 

vilket framförallt gäller beräkning och rapportering. De tre pelarna bedöms forma en god helhet men 

reformen medför även växande modellrisker till det finansiella systemet, så som procyklikalitet. Det 

tidigare regelverket, baserat på Basel I, uppfattas som enklare att följa upp, men anses inte ha tagit 

tillräcklig hänsyn till riskerna. 

Uppfattningen är att kapitaltäckningen säger mycket mer om en bank idag, att den beskriver vad 

banken har för kundkår och påvisar transparens. Skiftets betydelse för banken klargörs genom 

uttalandet om att bankens kreditportfölj tidigare uppfattades vara i gott skick men att den samtidigt 

var lite av en black-box. Banken ser positivt på förändringen och tror att de nya reglerna kommer 

hjälpa finansmarknaden att värdera krediterna bättre. De anser att det systemet täcker helheten 

vilket det gamla systemet inte klarade av. De tycker det är lättare att ta kreditbeslut och känner 



Empiri - Andelsbanken för Åland 

45 
 

större tillförlitlighet för processen, klassificeringen är bra för banken och leder till säkrare beslut med 

högre kvalité. 

Tidigare spelade kundkvalitén inte lika stor roll för banken, hur bra eller dåliga kunderna var 

påverkade inte kapitalutvärderingen. Tidigare mätte man hur mycket kapital som var utlånat och hur 

mycket som var eget kapital och satte ett soliditetstal utifrån det. Det sa ingenting om vad banken 

hade i sin utlåningsportfölj. Problemen visade sig vid krisen i slutet av 80- början på 90-talet då 

många banker i både Finland och Sverige var mycket illa ute, trots att de hade bra soliditetstal. De 

hade många lån ställda till konkursmässiga företag och staterna tvingades gå in och hjälpa till. 

Idag chansar inte banken i sin risktagning och är inte lika rädd för att tappa kunder som inte är ”bra”.  

Dåliga kunder har höga riskvikter och medför högre kapitalkrav och om en sådan kund lämnar 

banken för ett billigare lån någon annanstans, bekymras inte banken över det.   

Både Andelsbanken för Åland och OP-centralen är positiva till förändringen och tror på en säkrare 

riskhantering. OP-centralen tror att nyttan kommer överstiga kostnaden för utveckling och underhåll 

i längden.  
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6 ANALYS  

I kapitlet presenteras uppsatsens analys. Referensram, empiri och teori flätas samman i ett 

utredningsresonemang viket ska leda fram till undersökningens slutsatser som presenteras i 

nästkommande kapitel.  

6.1 Kapitaltäckningsgraden 
En bidragande orsak till att de nya rekommendationerna, Basel II, började utvecklas var att 

föregångaren inte klarade av de allt mer sofistikerade instrument som började användas på de 

finansiella marknaderna. Bland annat ledde en väldigt begränsad uppdelning av riskerna under Basel 

I till att kapitaltäckningsgraderna inte gav en riktig bild av bankernas risktagning. Basel II utarbetades 

så att det skulle vara mer riskkänsligt, det vill säga att de tagna riskerna bättre skulle kunna utläsas. 

Detta gjordes genom att utöka riskgrupperna och förfina riskvikterna, vilket medfört bättre 

riskmätning av de faktiska riskerna. För en bank som Andelsbanken för Åland, vars vilja att ta risk 

benämns som moderat, bör kapitaltäckningsgraden ha förändrats i en positiv rikting, ur bankens syn, 

genom de nya reglerna. Det vill säga, att om banken i praktiken verkligen haft en måttlig risktagning 

så ska kapitaltäckningsgraden höjas, i och med att de lägre riskerna nu kan urskiljas bättre, med de 

nya reglerna.  

Detta är även fallet för den undersökta banken, Andelsbanken för Åland, vars kapitaltäckningsgrad 

för 2008 enligt Basel I-regler skulle ha varit 12,7 procent och är enligt gällande Basel II-regler 14,4 

procent. Skiftet i sig mellan de två regelverken har alltså för Andelsbanken för Åland medfört en höjd 

kapitaltäckningsgrad med 1,7 procent. En relativ ökning på cirka 13,4 procent, vilket får ses som en 

betydande höjning om en jämförelse görs mellan de tidigare årens skillnader i nivå på 

kapitaltäckningsgrad.  

Författarna kan konstatera att ovanstående är till stöd, under förutsättningen att Andelsbanken för 

Ålands riskhantering verkligen är moderat, för att Basel II är ett mer sofistikerat regelverk och i 

praktiken leder till en bättre avläsning av tagna risker, jämfört med Basel I. I detta hänseende får 

Basel II ses som ett framsteg jämfört med sin föregångare Basel I och att det även i praktiken får de 

effekter som eftersträvats.  

För Andelsbanken för Åland har alltså de nya reglerna varit en positiv förändring som helhet om 

endast kapitaltäckningsgraden tas i beaktande. För en bank som i högre utsträckning tar risk och 

därigenom har en högre nivå av risk bör skiftet till Basel II däremot ha lett till motsatt effekt i 

kapitaltäckningsgraden.  

Vilken eller vilka specifika förändringar alternativt adderingar i reglerna jämfört med Basel I är det då 

som får tillskrivas förändringen i bankens kapitaltäckningsgrad? Givetvis finns det flera bidragande 

aspekter men författarna anser att de lägre riskvikterna för privatpersoners kreditrisk är starkt 

bidragande. Andelsbankens främsta kundgrupp är privatpersoner. När det gäller utlåningen var 80 

procent av bankens kreditgivning riktad till denna kundgrupp och hela 73 procent av privatutlåningen 

under 2008 var bostadslån. Alltså bestod bankens totala kreditgivning under senaste verksamhetsår, 

till nästan 60 procent, av bostadslån till privatmarknaden. Just dessa lån har i och med regelskiftet 

fått en betydligt lägre riskviktsnivå. Under Basel I erhöll bostadslån en riskvikt på 50 procent vilket 

motsvarar en kapitalbelastning på fyra procent. Idag, under gällande regler har samma risker en 
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viktning på 35 procent, vilket ger en kapitalbelastning på 2,8 procent. En relativ 

kapitalbelastningssänkning på 30 procent. Denna sänkning får ses som betydande för Andelsbanken 

för Åland i och med den stora utgivningen av bostadslån till privatmarknaden. Riktigheten i 

resonemanget att detta får betydelse för den totala kapitaltäckningsgraden understryks i och med att 

över 90 procent av Andelsbanken för Ålands kapitalkrav kan härledas till kreditrisker. 

Författarna ser närmast ovanstående resonemang som den enskilt största orsaken till att 

Andelsbanken för Åland höjt sin kapitaltäckningsgrad så markant genom införandet av Basel II. 

När det gäller framtiden och kapitaltäckningsgraden för Andelsbanken för Åland bedömer författarna 

att denna kan komma att höjas ytterligare i och med utvecklingsprocessen mot en renodlad 

internmetod även för beräkningen av kapitalbas och kapitaltäckningsgrad. De positiva effekterna 

med skiftet kan alltså bli än större för Andelsbanken för Åland. Detta diskuteras djupare nedan. 

6.2 Bankens verksamhetsspecifika effekter 
Regelverket Basel II består av olika delar vilka tillsammans resulterar i en total kapitaltäckningsgrad 

för banken, vilken diskuterats ovan. Det är alla förändringar i dessa delar, samt nytillkomna delar i 

Basel II, jämfört med Basel I, som givit den högre graden av riskmätning och därigenom den högre 

kapitaltäckningsgraden för Andelsbanken för Åland.  

6.2.1 Hantering av kreditrisk och kreditgivningsprocessen 

En av delarna är alltså kreditrisken och hanteringen av denna. Som diskuterats ovan är denna risk av 

väldigt stor vikt för Andelsbanken för Åland. Det är den även genomgående i hela OP-Pohjolagruppen 

som beskiver kreditrisken som den mest betydande risktypen.  

Under Basel I fanns det endast fyra breda kategorier i vilka kreditrisker kunde klassificeras in. Varje 

klass hade en given riskvikt. Systemet får ses som enkelt, vilket även blev dess fall. Basel II är 

betydligt mer komplext. Till att börja med så finns för banken flera alternativa metoder. Den 

standardiserade schablonmetoden för kreditrisk vilken kan ses som en utvecklad och mer förfinad 

version av metoden under Basel I. Därtill finns två versioner av den interna 

riskklassificeringsmetoden (IRK), grundläggande och avancerad. Var och en av dessa metoder får ses 

som betydligt mer avancerade än den enda metod som gällde under Basel I. Bankerna måste här 

göra val som får väldigt stor betydelse för hur deras riskhantering ska vara. Det gäller givetvis alla val 

gällande Basel II, men ur Andelsbanken för Ålands synpunkt är valen gällande kreditrisken de 

viktigaste, enligt författarnas syn, beroende av den höga andelen av kapitalkravet som härstammar 

från denna risk. 

Under det tidigare regelsystemet fanns det i praktiken bara två riskvägningsgrupper i vilka privat- och 

företagskunder kunde klassificeras in. De grupper som hade det högsta kapitalkravet. Den tredje 

gruppen med en 50 procentig riskvikt för bostadslån med säkerhet och den fjärde och sista gruppen 

där allt ”övrigt” klassades in och hade en 100 procentig riskvägning. 

I och med de nya reglerna sker stora förändringar vad gäller riskvikter. När schablonmetoden 

används för beräkningen, vilket Andelsbanken för Åland gör för privatområdet, sker genomgående 

riskviktssänkningar. Bostadslånen behandlades ovan och övriga privatlån sänker sina riskvikter från 

100 procent till 75 procent. Det vill säga en relativ kapitalkravssänkning på 25 procent från åtta 

procent till sex procent. 
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Intressant i sammanhanget är att en metodförändring till IRK-metoderna förmodligen skulle sänka 

kapitalkravet ytterligare och därigenom även höja kapitaltäckningsgraden. Till stöd för detta är de 

undersökningar BCBS genomförde inför implementeringen av Basel II. Ett tydligt exempel är 

resultaten från de svenska storbankerna som hade ett medelvärde på ungefär en procents 

kapitalkravssänkning i schablonmetoden, men hela 26 procent vid en implementering av den 

grundläggande IRK-metoden. 

Vilka nivåer som skulle gälla Andelsbanken för Åland i en användning av IRK-metod kan bara 

spekuleras om men författarna uppfattar den ökade möjligheten till att sänka kapitalkravet 

ytterligare som lockande ur ett bankperspektiv. BCBS har även förhoppningen att detta ska vara valet 

för banker och uppmanar till att använda egna, mer riskkänsliga metoder, anpassade till den egna 

verksamheten. 

Andelsbanken för Åland känner givetvis till detta och är inne i en process där de går mot att 

implementera den grundläggande IRK-metoden. Vilket författarna tror ska kunna sänka kapitalkravet 

ytterligare, med stöd i ovanstående. Men detta kan dock detta inte sägas med säkerhet. 

Arbetet mot en IRK-metod pågår som sagt och redan idag bedöms vissa företagsrisker enligt IRK, 

vilket ur en kapitaltäckningssyn bör ha lett fram till lägre nivåer. Men redan i och med en 

schablonmetod för företags kreditrisker finns stora möjligheter till sänkta krav på hållet kapital.  

Vad som är intressant när det gäller denna uppsats undersökta bank är att kreditgivningen, till 

skillnad från riskbedömningen för krediter, sker enligt IRK-metod. Det är här författarna, bortsett från 

det sänkta kapitalkravet, ser de stora förändringarna. Verksamheten har genomgått betydande 

omorganisering på flera plan och införandet av Basel II och användningen av den metod som idag 

körs har i grunden förändrat hur banken arbetar i sin kreditgivningsprocess. 

Grunden i kreditgivningen idag är den rating vilken en kund, privat eller företag tilldelas genom en 

analysprocess. Baserat på ratingen bestäms om kunden, till att börja med, ska få lån och vilken ränta 

som ska betalas för krediten.  

Detta system är helt olikt det gamla. Under nuvarande metod görs en djup intervju med 

privatkunden och en grundlig informationsinsamling eller intervju med kreditsökande företag, där ett 

brett spektra av punkter gås igenom. Denna process är den första stora förändringen. Under Basel II 

läggs mycket större vikt vid denna informationsinsamling från kunden. Banken vill veta mycket mer 

än den nöjde sig med att veta under det tidigare systemet. Som en följd av detta läggs idag även 

mycket mer tid på intervjuerna av de kreditsökande. 

Delvis som en effekt av det nya förfarandet med de mer omfattande utfrågningarna har bankens 

utrymmen genomgått en omfattande ombyggnad. Den tidigare öppna banksalen med diskar har 

byggts om så att kunderna numera istället tas emot i något av de 14 olika rummen. I och med att 

kunden nu sitter mer avgränsad från omgivningen, i ett rum, tror banken att det för kunden är lättare 

att låta sig intervjuas, jämfört med tidigare då det kunde sitta andra kunder bredvid, vid disken.  

Författarna finner ombyggnationen och de mer genomgripande intervjuerna som naturliga effekter 

av de nya reglerna. I och med den mer sofistikerade riskhanteringen är det förståeligt att banken 

behöver mer information för att bättre kunna utvärdera en kunds specifika risk för att krediten inte 

kommer kunna betalas tillbaka. Genom detta förfarande, de längre och djupare intervjuerna uppstår 
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för banken problem som författarna ser det. Dels blir tidsåtgången i kreditgivningen på denna punkt 

större, samtidigt som en motvilja från kunden att berätta om sin ekonomiska situation och 

förutsättningar, kan uppstå. Dessa båda svårigheter, om inte löses, så förmildras, i och med de 

enskilda intervjuerna. Författarna tror att, jämfört med intervju vid disk, kunden lättare kan släppa 

information och därigenom genomföra intervjun snabbare, i ett rum. 

Efter att intervjun genomförts läggs erhållen information in i ett av OP-centralen system utformat 

specifikt för kreditgivningen, baserat på Basel II. Utifrån informationen klassificeras kunden genom 

datasystemet och får en etikett i form av en klass, rating. Baserat på denna rating beslutas det om 

kunden skall få kredit och i så fall, hur lånet ska prissättas, det vill säga vilken ränta som ska läggas på 

lånet. Denna analysprocess genomförs, till skillnad från informationsinsamlingen, mycket snabbare 

under det nya systemet, jämfört med tidigare förfarande, då insamlad information värderades 

”manuellt” och på ett mer subjektivt sätt. 

I denna del av kreditgivningsprocessen görs alltså för banken en tidsvinst, vilken kan ses som 

kompenserande för den tid som förloras i och med intervjuerna.  

Efter att en rating tagits fram på kunden går ansökan vidare till bankens kreditnämnd. Det är i denna 

del av kedjan besluten fattas. Förfarandet här skiljer sig, jämfört med tidigare, i vilket material 

kreditnämnden tar beslut på. Från att tidigare ha baserat sitt beslut på en större mängd information 

om kunden har nämnden idag en rating att gå efter. Det är dock viktigt att komma ihåg att innesluten 

i denna rating finns mycket mer information än den som analyserades under Basel I. 

När beslut tagits om kredit skall ges eller ej, återstår vid ett jakande svar på frågan, prissättningen av 

lånet. Även här innebär de nya reglerna skillnader. Tidigare var det mer eller mindre samma ränta 

som sattes på ett specifikt lån oberoende av vem eller vilket företag som var kund. Det avgörande då 

var om kredit skulle ges eller ej. I och med de nya reglerna sker dock en differentiering i 

prissättningen på lånet beroende på kundens rating, där en ”bra” kund kommer att få en billigare 

ränta än en ”dålig”. Tankesättet, att en bra kund med låg risk ska betala mindre ränta än vad en 

sämre kund med hög risk ska, har funnits tidigare i Andelsbanken för Åland men inte använts 

praktiskt. Författarna anser att de nya reglerna tvingat fram denna utveckling. 

Det rättvisa i den differentierade prissättningen kan givetvis diskuteras. Rent krasst är denna 

utveckling dock motiverad. I och med de nya reglerna får banken en mycket bättre bild av de risker 

kunderna medför. Om en kund medför en mycket högre risk än snittet är det logiskt att kunden också 

får betala för denna risk. På samma sätt bör en kund som skött sig och exempelvis har en fläckfri 

betalningshistorik premieras med ett lägre pris. Av tradition kan detta resonemang framstå som 

orättvist. Författarna anser dock att denna förändring är bra och är mer rättvis samt att det är en 

utveckling mot en mer marknadsekonomisk prissättning av lån.  

Andelsbanken för Åland är positivt inställd till de nya reglerna då det medfört positiva 

verksamhetsspecifika effekter som en säkrare kreditgivning och bättre koll på risker och underlag för 

korrekt kreditgivning och prissättning av denna. Det hela är intressant i och med att utvecklingen 

skulle kunnat ske även utan ett tvång genom lag. Författarna tror att orsaken till att så inte varit fallet 

beror på den traditionella synen på prissättning av lån och rädsla för att tappa kunder samt 

kostnader som skiftet medfört i och med exempelvis utveckling av de nya IT-systemen. På lång sikt 
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anses dock nyttan överstiga kostnaderna. Baserat på detta måste skiftet och de nya reglerna vara 

befogade.  

6.2.2 Informationsutgivning 

I och med att pelare tre infördes, måste bankerna, däribland Andelsbanken för Åland, ge ut mer 

information om sin risktagning och riskhantering än vad de tidigare gjort. Detta sker på olika 

bestämda sätt och med olika bestämda tidsmässiga mellanrum. Tanken är en högre nivå av 

transparens gällande bankens risker och ska ge marknaden större möjlighet att själv värdera bankens 

riskhantering. Den ökade informationsutgivningen kan direkt relateras till de nya reglerna. 

Författarna tror ej att denna utveckling skett om inte kravet på det kommit genom Basel II. Orsaken 

till detta ligger i att det tidigare inte utgivits så mycket information och att information gällande 

exempelvis riskhantering kan ses som företagshemligheter. 

Författarna ser även denna förändring som en utveckling av banksektorn i en marknadsekonomisk 

riktning, som ger kunder och övriga intressenter en mycket högre grad av kunskap och förståelse om 

en banks risk och risktagning.  

För bankerna medför denna regeltillkomst att de blir mer avklädda vare sig de vill det eller ej, vilket 

bör vara ett starkt incitament för att i högre grad sköta sin riskhantering. Detta bekräftas även av 

banken som idag ser det som mycket viktigare än tidigare att ha en god kontroll över hanteringen av 

de risker som tas. 

Författarna tänker sig ett scenario där en bank ligger illa till. Tidigare skulle det, för banken, varit 

lockande att ta en chansning, vilken medför hög risk, för att komma ur problemen. Idag funkar dock 

inte detta då det direkt skulle avslöjas i och med dessa nya regler och förmodligen skulle leda till 

stark kritik och eventuellt likviditetsproblem genom depositionsuttagningar från kunder. I värsta fall 

så kallade bank runs.  

Den ökade allmänna riskkännedomen om en bank bör också leda till större incitament för banken att 

hålla sig med en god kundstock. Dessa informationsregler kan alltså, som författarna ser det, leda till 

att risker i en ännu högre utsträckning begränsas av banker. 

6.3 Effekter för kunder 
Ovanstående effekter för banken och dess verksamhet får i ett andra led praktiska effekter för 

bankens kunder. 

6.3.1 Kreditansökningsprocessen  

I kreditgivningsprocessen får skiftet till Basel II stora effekter för kunden. Under bankens 

informationsinsamling, det vill säga kreditintervjun måste den presumtiva låntagaren delge banken 

betydligt mer information, jämfört med tidigare kreditgivningsförfarande. Det är bland annat 

information om kredittagaren själv, personens ekonomiska situation, framtidsplaner och eventuellt 

ställda säkerheter, med mera. 

Detta är en direkt följd av att Basel II är mer riskkänsligt. För att systemet i praktiken ska vara mer 

riskkänsligt, krävs en bättre överblick över kunden, för att uppskatta risken bättre. 
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Att lämna ifrån sig mer information kan givetvis vara känsligt. Samtidigt är detta idag ett krav för att 

få lån och förmodligen något som kommer att normaliseras med tiden. Det, för kunden, ovana i 

förfarandet kommer att växa bort, speciellt när det allmänt blir ansett som det generella förfarandet 

i banksektorn. 

De längre intervjuerna som är en naturlig följd av att mer information skall samlas in är givetvis också 

en effekt. Likaså något som måste genomföras, för att få ett lån.   

En andra större effekt som direkt påverkar kunden är den differentierade räntesättningen. Kunden 

får idag betala ränta i förhållande till sin riskbelastning för banken. Kunder som har hamnat i 

betalningssvårigheter, har betalningsanmärkningar eller kända eftersläpande betalningar kommer att 

få det betydligt tuffare på kreditmarknaden. Likväl som de, vilka har en sämre profil som belyses 

genom bankens informationsinsamling. Om dessa kreditsökande överhuvudtaget kommer erbjudas 

kredit någonstans kommer de att få betala en högre ränta än vad det skulle fått innan Basel II. Bra 

kunder kommer också påverkas genom lägre räntenivåer då banken tjänar på att hålla en kreditstock 

med små risker.  

Tidigare misstag eller slarv kan ligga med i framtida bedömningar om krediter. Små misstag kan få 

betala sig dyrt om de medverkar till att kunden får en högre räntenivå på grund av dessa. 

Den differentierade prissättningen är för kunderna en effekt av bankens klassificeringssystem av 

kunderna. När banken tjänar på att ha en god kundstock med låg risk genom att slippa ha en stor del 

av eget kapital låst i kapitalbasen, belönas de goda kunderna med en lägre ränta medan kunder med 

sämre profil får betala för den risk de medför. 

Dessa följder kan i förlängningen få samhällsekonomisk betydelse då vissa grupper i samhället kan få 

det sämre genom att det blir dyrare att för dem att ta lån. Exempelvis kan möjligheterna för denna 

grupp av individer, med sämre profil, att få äga sitt eget hus i förminskas.   

6.3.2 Informationen om bankerna 

Basel II ställer alltså krav på bankerna att lämna ut mer information om sin verksamhet, risktagning 

och riskbedömning. Den ökade informationen ger kunderna en bättre möjlighet att utvärdera 

banker, än de haft tidigare. Kunderna kan under de nya reglerna se i vilken grad deras bank tar risker 

och jämföra med andra bankers riskprofil. Något de tidigare inte haft samma förutsättningar att göra. 

Då har ryktet i stor utsträckning varit avgörande om en kund valt bank baserat på risktagningen. Idag 

kan alltså fakta läggas bakom ett sådant val. En ökad jämförbarhet kan öka kundrörelserna på 

bankmarknaden. 

Frågan är dock för vilka kunder denna effekt med bättre insyn i bankernas risktagning blir betydande. 

De effekter som visat sig med kundrörelser, i spåren av de senaste årens finanskris och ett bristande 

förtroende för bankerna, har framförallt gällt de bankkunder som har penningsummor, vilka 

överstiger den statliga insättningsgarantin, insatta på banken.  Utifrån detta ligger argumentationen 

att det endast är denna grupp av bankkunder som bryr sig om möjligheten att ta del av den ökade 

bankinformation. Om så är fallet är svårt att med säkerhet säga, men författarna bedömer det som 

att denna effekt hur som helst får en högre betydelse för de individer vilka har deponeringar vilka 

överstiger insättningsgarantin. 
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6.4 De praktiska effekterna i ett teoretiskt perspektiv 
Ovan har de praktiska effekterna för banken, dess verksamhet och kunderna diskuterats, nedan 

diskuteras dessa utifrån ekonomisk teori, närmare bestämt Economic man och asymmetrisk 

information. 

6.4.1 Economic man och banken 

Enkelt utryckt betyder Economic man att de agerande som görs är rationellt, det bästa valet för 

personen, företaget eller organisationen och så vidare. Teorin säger att så alltid är fallet och det är 

detta som är utgångspunkten i detta resonemang om de praktiska följderna. 

Under Basel II har alltså ett nytt system vad gäller kreditgivningen börjat användas. Detta upplevs av 

banken som ett bättre system då det medför ett flertal olika positiva effekter som att banken idag 

bättre känner de risker den tar och mer i detalj kan riskbedöma en presumtiv låntagare. Systemet i 

sig som används kan därigenom, jämfört med föregående arbetssätt bedömas som mer rationellt. 

Den utveckling som skett i och med Basel II reglerna har alltså för kreditgivningsprocessen varit 

rationell. 

Utvecklingen har dock tillkommit på grund av en regleringsförändring. Detta trots att tankar om ett 

sådant här system med exempelvis differentierad prissättning funnits tidigare hos Andelsbanken för 

Åland. Hur går detta ihop? Om detta var en rationell förändring, varför hade inte den genomförts 

tidigare? 

Orsaken ligger i att det tidigare systemet var det som då ansågs rationellt och att denna utveckling 

som idag anses vara rationell inte var rationell då. Det hela har sin förklaring i att införandet av Basel 

II är förändringen som gjort den utveckling som skett, till rationell. 

Införandet och utvecklandet av de system som används idag har krävt dyra investeringar och dessa 

kostnader var avskräckande att ta. I och med Basel II blir det dock nödvändigt att göra dessa 

investeringar. En annan aspekt är den differentierade prissättningen. Traditionen med 

marknadsräntor är väldigt stark och ett skifte här skulle kunna medföra kundförluster. I och med de 

nya reglerna som medför dessa ränteförändringar på bred skala för hela banksektorn står ingen bank 

ensam i sin övergång till differentierad prissättning av krediter. Basel II har alltså gjort en utveckling 

vilken tidigare inte ansågs vara rationell, till just detta i och med sitt införande. 

Det rationella i att banken ger ut mer information är att marknaden blivit mer transparant och en 

banks profil syns tydligare idag än vad den gjort tidigare. Därför bör banken ha en bra riskhantering 

och risktagning. Detta blir viktigare i och med att banker i högre utsträckning kan jämföras idag. 

Något som kan leda till att kunder väljer bank baserat på dessa uppgifter. 

Incitamenten för att banken ska sköta sig vad gäller riskområdet ökar. Kraven leder till att bankerna 

måste se till att de har en god kapitaltäckning och pålitliga riskbedömningssystem. För att lyckas 

erhålla och bibehålla en god kapitalbas behövs kontroll över riskerna i verksamheten. Andelsbanken 

för Ålands största riskområde är kreditområdet vilket de har ökat sin kontroll över genom att samla 

in mer information om sina kredittagare på grund av det nya kreditgivningssystemet.  

6.4.2 Economic man och kunden 

Precis som ovan där det gäller att banken alltid är rationell så gäller samma sak för kunderna. Kunden 

undersöks mer noggrant och bredare under de nya reglerna och klassificeras baserat på all den 
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informationen. Baserat på den klassificering, rating, så tas beslut om kunden ska få lån och eventuell 

prissättning av lånet.  

Tidigare var huvudfrågan om kunden skulle få lån eller ej och prissättningen i sig var i princip likställd 

mellan lika kunder. Under dessa förutsättningar hade kunden inte några speciella incitament att ha 

en god profil mer än till att det skulle vara nog för att få lån. 

Idag, under det nya kreditgivningssystemet finns helt andra incitament. Dessa gäller en förbättring av 

de aspekter vilka är grunden till ratingen. Det vill säga allt från tidigare krediter och betalningshistorik 

till dagliga utgifter och anställning. Om kunden förbättrar dessa kommer den belönas med en lägre 

ränta som ett resultat av att den kommer bedömas som mindre trolig att inte kunna betala tillbaka 

lånet som söks. Allmänt bör då handlandet hos den rationelle skiftas till exempelvis att bättre sköta 

sin ekonomi. 

Det kommer givetvis finnas olika grupper av kunder med skiftande riskprofiler. Under Economic man 

är det rimliga, i det korta perspektivet, att de med goda värden och en bra profil i en 

kreditsökningssituation söker sig till banker vilka implementerar systemet i hög grad och har ett väl 

utvecklat räntespann. På samma sätt lär den kund som skulle lida av en höjd ränta söka sig till en 

bank som ännu inte kommit lika långt i implementeringen och ligger närmare den traditionella 

prissättningen. Dessa effekter kommer givetvis jämna ut sig när systemet sätter sig helt och 

räntespannen normaliseras över hela banksektorn. 

Tidigare kunde relationen mellan bank och kund ha en större betydelse än vad den har idag. Vid 

prissättning av krediter kunde exempelvis kunder med en lång och god relation gynnas, genom en 

lite lägre ränta, eftersom det då var det bästa sättet för banken att värdera risken och 

betalningsförmågan hos en kund. Enligt Economic man gällde det då för kunden som ville ha så låg 

ränta som möjligt att lyckas skapa en god relation, ha bra historik och vara trogen sin bank. 

Nya incitament har alltså skapats i och med Basel II. Bland dessa bland annat kundströmningar 

mellan banker, vilket även Andelsbanken för Åland noterat. Dagens bankkunder har möjligheten att 

ställa bankerna mot varandra och jämföra respektive banks stabilitet. Att göra jämförelser och 

baserat på dessa välja depositionsbank stödjer rationalitetsbegreppet.  

Informationskraven i Basel II kommer att leda till fler jämförelser på bankmarknaden vilket kommer 

öka konkurrensen mellan bankerna och förändra tankesättet hos kunderna. Andelsbanken upplever 

redan idag en attitydförändring hos kunderna, att vara trogen bankkund är inte lika viktigt och det 

blir vanligare att folk spelar ut banker mot varandra genom att begära offerter. För en Economic man 

är det rationellt att undersöka vilket alternativ som är mest ekonomiskt gynnsamt för en själv och det 

talar för en fortsatt utveckling mot jämförelser mellan banker. Detta till skillnad från tidigare då val 

av depositionsbank till stor del baserades på rykten om en banks profil som säker eller ej. 

6.4.3 Asymmetrisk information och banken 

Införandet av Basel II och dess medkomna effekter som till exempel nya datasystem har 

moderniserat banken. I dagens kreditprocess samlar banken in betydligt mer information om 

låntagaren, både vid utlåning till företag och till privatpersoner. Det ökade informationsintaget gör 

att banken hamnar i en annan position än tidigare, där de har mer kunskap om kunden och större 

möjlighet att läsa av dess återbetalningsmöjligheter. Genom sin ökade kunskap kan banken lättare 
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värdera, med hjälp av sin klassificering som härstammar från modellerna i datasystemet, vilka kunder 

som är kreditvärdiga och inte. 

Banken kan lättare värdera kundernas risker och ifall det anses lönsamt att ge, en mindre bra kund, 

kredit genom att höja prissättningen av lånet och om det är värt att kämpa för en kund om den blir 

erbjuden lägre räntealternativ någon annanstans. Om en återkoppling till figur 3 i teoriavsnittet görs, 

så leder bankens ökade kunskap om kunden till att de lättare kan avgöra var gränsen för den högsta 

förväntade avkastningen på utlåningen är. Banken uttalar sig om att de inte skulle sakna eller kämpa 

om de dåliga kunderna, eftersom de har som mål att ha en god kvalité på sin kreditstock. Ökad 

transparens och kunskap om kunden kan även ge banken möjligheter att se vad som gör att kunden 

kanske hamnat i en sämre klass och har en högre risk. Det kan vara tillfälliga orsaker som placerar en 

kund lägre än vad den normalt skulle hamna. Orsaker som banken eventuellt kan ha förståelse för 

och anse att kunden ska erbjudas kredit, fast mot en högre ränta på grund av riskökningen.  

Ytterligare en positiv aspekt med informationsökningen är att banken nu har större kontroll över sin 

egen verksamhet och vilka risker de hanterar, i och med sin utlåning. Utan dagens klassificering hade 

banken inte tillräcklig information för att värdera riskerna de exponerades emot och svävade i 

ovisshet om kvalitén på kreditstocken. Nu kan de jobba på ett annorlunda och mer effektivt sätt. 

Överblicksbilder och analyser över kreditstocken kan fås genom en knapptryckning, vilka hjälper 

banken att utvärdera vilka områden som behöver förbättras och vilka som går bra och så vidare. 

I och med det nya kreditgivningssystemet och ökade informationsinsamlingen har alltså nivån av 

asymmetrisk information sänkts och igenom det kreditgivningen effektiviserats.   

6.4.4 Asymmetrisk information och kunder 

Pelare tre i Basel II har ökat informationsutgivningen för marknaden. Bankkunderna kan ta del av mer 

information om banken och dess riskbedömningsmetoder och risktagning för att själva kunna 

analysera bankens riskprofil och stabilitet.  

Den bättre kunskapen om bankerna medför en sänkning av den asymmetriska information på 

området jämfört med innan implementeringen av Basel II då inte lika mycket information gavs ut. 

Vikten av att ha en säker bank berör till största del förmögnare kunder, på grund av den statliga 

insättningsgarantin. Andelsbanken för Åland upplevde nya kundbeteenden under hösten 2008. Uttag 

och förflyttningar av depositioner till andra banker är ett nytt fenomen, som skapades i en osäkerhet 

i förtroendet för bankerna. Förtroendet eller misstron kan i och med den ökade informationen om 

bankers verkliga stabilitet få en mer faktabaserad grund, till skillnad från förut då det ofta var ryktena 

som styrde. 

Pelare tre ökar informationen om bankerna och kommer, efter att det har fått större genomslag på 

marknaden, förändra kundernas handlande vid valet av bank. Valet blir i och med den lägre 

asymmetrinivån, effektivare. 

I längden leder den ökade informationen till en effektivare finansmarknad i båda ovanstående 

situationer. Den minskade informationsasymmetrin är positiv för både bank och kund då de kan 

utvärdera varandras risker. En kund med ekonomikunskaper kan avgöra hur stabil banken är och se 

vilka risker som påverkar den mest, vilket leder till ökad konkurrens mellan bankerna för att locka till 

sig kunder.  
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7 SLUTSATS 

I detta kapitel redovisas uppsatsens slutsatser. För att återanknyta till inledningen och 

forskningsfrågorna där i, redovisas dessa ännu en gång innan svaret på respektive fråga ges. 

 Hur och varför har Basel II påverkat bankens kapitaltäckningsgrad? 

Andelsbanken för Åland har genom skiftet från Basel I till Basel II höjt sin kapitaltäckningsgrad, från 

12,7 procent till 14,4 procent. En relativ höjning på 13,4 procent. Huvudorsaken till detta skifte i 

kapitaltäckningsgrad beror på de lägre riskvikterna för bostadslån till privatmarknaden, under Basel 

II, jämfört med de tidigare reglerna. 

 Vilka effekter får Basel II på bankverksamhet och bankkund när det gäller kreditrisk och 

information? 

Bank och kreditrisk: 

 Ett helt nytt kreditgivningssystem har utvecklats och används i det praktiska arbetet. 

Konsekvensen av detta nya system är att varje kreditsökande kund klassificeras och får en 

rating beroende på sin betalningsförmåga. 

 Som en del i det nya kreditgivningssystemet har datasystem, vilka klassificeringen sker 

genom, tagits fram. Denna analysdel av kreditgivningsprocessen tar, på grund av 

klassificeringen genom datasystemet, idag kortare tid. 

 Det nya kreditgivningssystemet har medfört bredare och djupare informationsinsamling om 

de kreditsökande. Detta har medfört att denna process i kreditgivningen blivit mer 

tidskrävande. 

 Det nya kreditgivningssystemet har medfört differentierad prissättning. 

 Banken kan genom det nya kreditgivningssystemet bättre mäta kundernas risker och 

därigenom sina egna kreditrisker. Detta ses som positivt och underlättande i 

kreditgivningsprocessen. 

 Det nya kreditgivningssystemet och den drygare informationsinsamlingen har delvis bidragit 

till den omfattande renoveringen av banklokalerna. Idag tas kunderna emot i rum istället för 

vid en disk i den öppna banksalen. 

Bank och Information: 

 Banken har under Basel II blivit tvungen att offentliggöra mer information om sin risktagning 

och riskhantering. 

Kund och kreditrisk: 

 Bankkunder som vill ta lån får under Basel II gå igenom en mer omfattande intervjuprocess 

än tidigare och lämna ifrån sig betydligt mer information om sig själv, sin ekonomiska 

situation och andra uppgifter än tidigare. 

 Den differentierade prissättningen på krediter medför att bankkunder får olika räntor 

beroende på vilken rating, respektive kund erhållit. Kunder med god betalningsförmåga 
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gynnas genom en förmånligare prissättning än förut medan de med sämre 

betalningsförmåga belastas med en högre ränta. 

Kund och information: 

 Den ökade informationsutgivningen från bankerna medför för kunderna möjligheten att få 

en bättre kunskap om olika bankers tillstånd, risktagning och hantering av risker och 

därigenom en ökad jämförbarhet. 

 Dessa effekter får en större betydelse för bankkunder med en förmögenhet som överstiger 

den lagstadgade insättningsgarantin, än för gemene man. 

 

 Vad betyder effekterna i ett perspektiv av teorierna om Economic man och asymmetrisk 

information? 

Economic man och bank: 

 Det nya kreditgivningssystemet och den bättre kontrollen av risken anser banken själv vara 

en positiv utveckling av verksamheten vilket är förenligt med en rationell utveckling av 

verksamheten. 

 Tanken med klassificering och differentierad prissättning har dock funnits även innan Basel II. 

Det är dock regleringen som tvingat banken till denna utveckling. Det rationella valet var 

alltså tidigare att inte implementera ett system likt det som används idag. Orsaken till detta 

var de höga kostnaderna som medförs och en rädsla för kundernas reaktion vid en frångång 

av den traditionella prissättningen. 

 Den ökade informationsutgivningen betyder i ett rationalitetssammanhang att det finns 

större incitament för att sköta sin riskhantering då uppgifterna om detta publiceras under 

Basel II. 

Economic man och kund: 

 Bankkunden har under Basel II större incitament till att sköta sin ekonomi och övriga 

aspekter som spelar roll i bankens klassificering. Förbättringar premieras genom en lägre 

ränta. Till skillnad från förut då alla som gavs kredit erhöll i princip samma.  

 Kraven på bankerna om ökad publicering av information om exempelvis risktagning leder för 

kundens till en ökad jämförelse av banker och att valet av depositionsbank baseras på denna. 

Asymmetrisk information och bank: 

 Den ökade informationsinsamlingen ger banken en bättre kunskap om kunderna och i 

sammanhanget en lägre nivå av asymmetrisk information. Det hela leder till en mer effektiv 

kreditgivning. 

Asymmetrisk information och kund: 

 Den ökade informationsutgivningen från bankerna ger kunderna en bättre kunskap om 

bankerna och i sammanhanget en lägre nivå av asymmetrisk information. Det hela leder till 

ett mer effektivt val av bank. 
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8 DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER 

I detta kapitel presenteras några av de många intressanta tankar som författarna diskuterat under 

uppsatsarbetets gång. Speciellt behandlas de med anknytning till studiens slutsatser. 

Under det halvår som arbetet med denna studie pågått har åtskilliga diskussioner förts och 

resonemang lyfts mellan författarna. När det gäller slutsatserna anses den differentierade 

prissättningen vara speciellt intressant. En diskussion som tagits ett flertal gånger är den gällande 

rättvisan i det hela. Den kom upp även ett flertal gånger under samtalen med uppsatsens 

respondenter. Oron för att de som redan har det svårt ekonomiskt kommer att få det ännu sämre 

har funnits hos flera personer. Traditionen med marknadsräntor upplevs som väldigt stark och det 

bidrar förmodligen mycket. Samtidigt finns åsikten att den differentierade prissättningen i praktiken 

är det som verkligen är det rättvisa. Tidigare har de som skött sig fått betala för den risk de ”sämre” 

kunderna bidragit med genom att alla erhållit i princip samma ränta. Idag och fullt ut i framtiden 

kommer istället var och en betala för sin risk. 

Detta är heller inget nytt. Det bästa exemplet är försäkringsbranschen där var och en betalar för den 

risk man anses inneha. Exempelvis får unga killar betala en högre avgift på bilförsäkringen baserat på 

att denna grupp statistiskt löper en högre risk för att hamna i en olycka. Medan grupper som bedöms 

ha en lägre risk för att råka ut för det, vilket aktuell försäkring täcker, erlägger en lägre avgift.  

En annan slutsats är att banker idag har större incitament för att sköta sin riskhantering då de måste 

publicera information om den. Kring detta har ett resonemang förts om hur större företag skulle 

kunna utnyttja utvecklingen. Författarna tänker sig ett scenario där en bank har en totalt sett dålig 

kapitaltäckning och hantering av sin risk. Denna har genom informationsreglerna medfört att banken 

löper större risk för att tappa riskaverta kunder, vilket givetvis inte är bra för banken. Större företag 

vilka har god kännedom om detta och reglerna kring kapitaltäckningen kan förmodas försöka dra 

nytta av det. Ett företag med väldigt god profil för en lånesituation och därigenom en bra 

klassificering och rating kan tänkas försöka utnyttja detta i sin förhandling med banker gällande 

krediter, speciellt de bankerna med dålig kapitaltäckning. Ett större företag skulle möjligtvis kunna 

höja kapitaltäckningsgraden till bättre nivåer för banken. Men som tack för det vill de givetvis ha en 

ännu förmånligare ränta än vad de enligt sin rating är förtjänta av. Om detta skulle vara fallet kan 

införandet av Basel II ge stora företag ytterligare incitament att förbättra sin rating. 

Arbetets rubrik har förmodligen medfört en och annan fråga från läsarhåll. Från disk till rum anspelar 

givetvis på effekten gällande ombyggnationen från öppen banksal med disk till ett flertal rum som 

skiftet från Basel I till Basel II har del i. Denna följd, som belystes under en av intervjuerna 

intresserade författarna, som fascinerades av vilka indirekta effekter som kan komma sig av ett 

regelskifte likt det uppsatsen behandlar. 

Basel II har som ett av sina syften att stärka den finansiella stabiliteten och förhindra kriser. Med 

tanke på det är det nästintill omöjligt att inte fundera över regelverkets betydelse för den finanskris 

som härjat de senaste åren. Regelverkets implementeringstidpunkt i Europa gör att, som författarna 

ser det, Basel II:s införande skett för sent för att kunna förhindra krisen. Speciellt med tanke på att 

USA inte implementerat Basel II fullt ut. Kan då en tidigare global implementering ha kunnat 

förhindra finanskisen? Författarna tror att den i alla fall kunnat försvagas. Grunden för detta ligger i 
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utvecklingen av riskvikterna. Exempelvis kreditriskerna, vilka varit av stor betydelse för finanskrisen 

genom bostadslånen i USA, kan i det nya systemet utläsas bättre. De dåliga krediterna skulle ha fått 

högre kapitalkrav, vilket i sin tur lett till att dessa skulle ha blivit oattraktiva. Detta borde ha påverkat 

krisförloppet dämpande. Men att helt förhindra krisen är svårt att hävda i och med de breda 

fundamentala fel som funnits både i marknadsekonomin och i den politiska agendan. I efterhand bör 

Basel II-utvecklarna rannsaka sig själva. Skulle en snabbare utvecklingsprocess kanske varit bättre för 

den globala ekonomin? Samtidigt är detta frågor som det aldrig kommer att finnas facit till. 

Frågeställningen blir dock inte mindre viktig för det.  

Avslutningsvis vill författarna delge läsarna ett tänkvärt resonemang för att knyta ihop säcken. 

Finanskrisen fick sin start i det politiska agerandet för att sämre bemedlade skulle få möjligheten att 

äga sina egna hem. Nu har regler, Basel II implementerats i syftet att stoppa sådana kriser. Dessa 

regler får i längden följder som kan betyda att just de sämre bemedlade inte kan äga sitt eget hem. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Som nämnts redan under avsnittet om avgränsningar i metodkapitlet finns det väldigt många 

vinklingar och undersökningsmöjligheter på detta område med banksektorn, dess reglering och Basel 

II. Speciellt intressant anser författarna i dagsläget att studier av de praktiska effekterna vara då 

reglerna nu fått några år på sig sedan implementeringen. Ett upplägg skulle vara att göra en liknande 

undersökning som denna av en bank i Sverige alternativt en bank som innan Basel II-

implementeringen haft en uttalad analysmetod enligt kredit scoring. Resultaten från dessa, skulle 

sedan kunna jämföras med denna studie, så att skillnader mellan Sverige och Finland samt bank utan 

kreditscoring, respektive med kreditscoring, innan implementeringen av Basel II, kunde belysas. 

Den differentierade prissättningen som Basel II medför är en annan intressant aspekt vilken med 

fördel skulle kunna undersökas. En bredare kundundersökning på hur inställningen till denna 

förändring är, vilken även skulle innehålla klassificering av åsikterna baserat på tillhörighet till 

samhällsklass, enligt lämpligt tillvägagångssätt, anses vara motiverad att göra. Eventuellt skulle 

bättre bemedlade anse förändringen vara rättvis i högre grad än andra. Men detta är bara 

spekulation. 

En annan undersökningsvinkling av prissättningen är att göra en kvalitativ undersökning på de större 

samhällsekonomiska effekterna av denna regelförändring. Exempelvis en studie som undersöker vad 

de högre räntorna medför, för de samhällsgrupper vilka har en sämre ekonomisk profil. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till Roland Karlsson, Kreditchef och Mats Gustavsson, 

Privatmarknadskreditchef, vid Andelsbanken för Åland. 

1) Vad är din roll/position på banken? 

2) Vilken kundgrupp är det du möter i din roll? 

3) Vad karaktäriserar denna kundgrupp? 

4) Hur gick kreditgivningsprocessen till under Basel I? 

- Hur såg tillvägagångssättet ut vid kreditgivning? 

- Hur gjordes Riskbedömning av låntagare? 

- Vilken information samlas in?  

- Hur klassificerades informationen? 

- Vilka modeller användes? 

- Spelade en eventuell relation mellan låntagare och bank roll? 

- Hur gjordes prissättningen på lånet? 

- Vilka personer/företag var attraktiva låntagare för banken? 

5) Hur går kreditgivningsprocessen till under Basel II? 

- Hur ser tillvägagångssättet ut vid kreditgivning? 

- Hur görs riskbedömningen av låntagare? 

- Vilken information samlas in?  

- Hur klassificeras informationen? 

- Vilka modeller används? 

- Spelar en eventuell relation mellan låntagare och bank roll? 

- Hur görs prissättningen på lånet? 

- Vilka personer/företag är attraktiva låntagare för banken? 

6) Hur har förändringen från Basel I till Basel II påverkat kreditgivningsprocessen? 

7) Hur har kreditgivningen som helhet förändrats i och med förändringen till Basel II? 

- Finns det skillnader i vilka personer/företag som får lån? 

- Finns det skillnader i prissättning på lån? 

- Finns det skillnader i den mängd lån som ges? 

8) Hur påverkas din kundgrupp av förändringen till Basel II? 

9) Hur reagerar dina kunder på förändringarna i och med Basel II? 

10) Använder sig kunderna av den ökade informationsutgivningen i och med Basel II:s pelare 3 då 

de väljer bank? 

11) Har skiftet till Basel II lett till några andra förändringar? 

12) Har du några personliga reflektioner och åsikter om Basel II jämfört med Basel I. 

- Är det en positiv utveckling eller negativ? 

- Anser du att Basel II uppfyller sitt syfte? 

 

  



 

 
 

Bilaga 2  

Intervjufrågor till Eva Tüll, avdelningschef för riskhantering och business 

control vid OP-centralen. 

Information om respondenten och dennes förhållande till Basel II och Andelsbanken för Åland. 

1) Vad är din roll/position i banken och vad är dina arbetsuppgifter?  

2) Hur kommer du i kontakt med Basel II i ditt arbete? 

3) Hur kommer du i kontakt med Andelsbanken för Åland i ditt arbete? 

Allmän uppfattning om Basel-ackorden. 

4) Vad är din allmänna uppfattning om det förra systemet Basel I? 

5) Vad är din allmänna uppfattning om det nya systemet Basel II? 

6) Vilka är för- och nackdelarna med de respektive ackorden? 

Andelsbankerna och Basel II. 

7) Använder samtliga Andelsbanker samma metoder, system och modeller för Basel II-

regleringen? 

8) Hur ser rutinerna för riskhantering ut på Andelsbanken för Åland? 

9) Vilken metod använder Andelsbanken för Åland gällande Kreditrisk? Varför? 

- Hur går mätningen av kreditrisk till? 

- Hur ser modellen ut? 

10) Vilken metod använder Andelsbanken för Åland gällande Operationell risk? Varför? 

- Hur går mätningen av Operationell risk till? 

11) Vilken metod använder Andelsbanken för Åland gällande Marknadsrisk? Varför? 

- Hur går mätningen av Marknadsrisk till? 

12) Hur går mätning och hantering av risker under pelare två till hos Andelsbanken för Åland? 

13) Hur sker tillsynsmyndighetens roll under pelare två? 

- Hur sker kontrollen? 

14) Hur sker den ökade informationsutgivningen under pelare tre? 

15) Vilka kostnader kan tillskrivas skiftet till Basel II? 

- Överstiger nyttan kostnaderna? 

16) Hur och när har implementeringen av Basel II skett för Andelsbanken för Åland? 

- När har eventuella avancerade metoder implementerats och godkänts av 

tillsynsmyndighet? 

- Har tidpunkterna varit desamma för alla Andelsbanker? 

17) Hur ser kunskapen gällande Basel II ut vid Andelsbanken för Åland? 

Jämförelse med Basel I. 

18) Vilka är de större och betydande förändringarna i och med skiftet från Basel I till Basel II? 

19) Vilka är de betydande förändringarna i och med skiftet i kreditgivningsprocessen? 

- För privatpersonsutlåning? 

- För företagsutlåning? 



 

 
 

20) På vilket sätt har prissättningen av krediter förändrats i och med skiftet från Basel I till Basel 

II? 

- Sätts räntspannet för krediter på OP-centralen eller lokalt på varje bank, som 

Andelsbanken för Åland? 

- Hur ligger räntespannet under Basel II i jämförelse med räntan under Basel I? 

21) Har goda krediter blivit mer önskvärda i och med skiftet från Basel I till Basel II? 

22) Sätts mål för önskad kapitalbas på OP-centralen eller lokalt på varje bank, som Andelsbanken 

för Åland? 

- Vad är kapitalbasmålet? 

23) Vad betyder och vilka effekter får pelare tre med det ökade informationsutgivandet? Jämfört 

med tidigare? 

Kunderna och Basel II 

24) Hur påverkas bankkunderna av skiftet från Basel I till Basel II? 

25) Kommer skiftet från Basel I till Basel II leda till en större konkurrenssituation om kunderna? 

Tillsynsmyndigheternas roll. 

26) Vilken/vilka är tillsynsmyndigheterna för Andelsbanken för Åland gällande Basel II? 

27) Hur sker tillsynen gällande Basel II? 


