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ABSTRACT 
 

Titel: Basel II och dess betydelse för Länsförsäkringar Bank efter implementeringen 2007 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Fredrik Björk och Fredrik Lövqvist  
 
Handledare: Peter Lindberg  
 
Datum: Maj 2009  
 
Syfte: Sedan februari 2007 tillämpar Länsförsäkringar Bank det nya regelverket Basel II. 
Införandet av Basel II förväntades få olika konsekvenser för bankerna, kunderna och för 
bolånemarknaden. Denna studie skall undersöka hur Basel II har påverkat Länsförsäkringar Bank 
och dess kunder. Hur har kreditprocessen och kreditbedömningarna förändrats? Hur har banken 
påverkats? Vilka för- och nackdelar har Basel II inneburit för banken och för bolånekunderna? 
För att uppnå huvudsyftet har arbete följande tre delsyften:  

  Kartlägga bankens nya metoder och rutiner för riskklassificering och kreditbedömningar.  

  Ta reda på vilka konsekvenser de nya metoderna och rutinerna innebär för banken, för dess 
kunder och för villkoren på bolån. 

  Utreda vad Basel II inneburit för bolånemarknaden i allmänhet. 
 
Metod: Vi har studerat artiklar, uppsatser och utredningar om Basel II för att få en teoretisk 
bakgrund. Vi ville genom det få grepp om vilka konsekvenser som man på förhand bedömt att 
Basel II skulle innebära för kreditmarknaden och bankerna. Vi har givetvis också läst in oss på 
regelverket. Vår studie har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med personal på 
Länsförsäkringar Bank. Materialet har bearbetats och sammanställts för att på ett överskådligt sätt 
presentera och förklara våra resultat och så bra som möjligt ge svar på frågeställningarna och 
uppnå syftet.  
 
Resultat och slutsatser: De viktigaste konsekvenserna som vi funnit i studien är följande: Basel 
II har inneburit lägre kapitalkrav vilket gett banken väsentligt lägre upplåningskostnader. Kunder 
som har hög kreditvärdighet har relativt kunder med låg kreditvärdighet blivit än mer fördelaktiga 
ur ett lönsamhetperspektiv. Den ökade räntedifferentiering som man trodde att Basel II skulle 
leda till har ännu inte visat sig i någon större utsträckning, men det kan mycket väl bli så längre 
fram i tiden. Bolånekunderna har inte märkt av Basel II på något dramatiskt sätt. 
 
Förslag till fortsatt forskning: En liknande studie kan göras på kreditmarknaden för företag. 
Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan olika bankers IRK-metoder för att 
kartlägga skillnader och eventuella konsekvenser av det.  
  
Uppsatsens bidrag: Meningen är att denna uppsats skall vara intressant läsning för den som vill 
få en överblick och förståelse för Basel II samt dess konsekvenser och betydelse för banken, 
kunderna och bolånemarknaden. Uppsatsen förklarar bakgrunden, redovisar hur en betydande 
svensk bank implementerar regelverket och vilka effekter det har fått i dagsläget. 
  
Nyckelord: Bolån, Kapitaltäckning, Basel II, Kreditbedömning, Bolånemarknaden   
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ABSTRACT 
 

Title: Basel II and its importance for Länsförsäkringar Bank after the introduction in 2007 
 
Level: Bachelor thesis in Business administration  
 
Authors: Fredrik Björk and Fredrik Lövqvist  
 
Supervisor: Peter Lindberg  
 
Date: May 2009  
 
Aim: Since February 2007 Länsförsäkringar Bank applies the new Basel II regulations. The 
introduction of Basel II was expected to have different consequences for banks, the customers 
and the mortgage market. This study will examine how Basel II has affected Länsförsäkringar 
Bank and its customers. How has the credit assessments changed? How the bank has been 
affected? What are the advantages and disadvantages of the Basel II for the bank and the 
mortgage customers? To achieve the main objective of the thesis we have divided our aims into 
the following three parts: 

  Identify the banks new methods and procedures for rating and credit assesments.  

  Find out what impact the new methods and procedures has for the bank, to its clients and to 
the terms of mortgages. 

 Investigate how Basel II has affected the mortgage market in general. 
 
Method: We have studied articles, essays and investigations of Basel II in order to obtain a 
theoretical background. By doing that we got a view of the variation of the prior assessments of 
the Basel II and how it had been expected to affect the credit market and the banks. Of course, 
we have also loaded us on the regulatory framework. Our study has been carried out in the form 
of qualitative interviews with staff at Länsförsäkringar Bank. The material has been processed 
and prepared for in order to be presented in a transparent way and explain our results and as well 
as possible provide answers to the issues and achieve the objective. 
 
Result and conclusions: The main effects we found in the study are the following: Basel II has 
resulted in lower capital requirements which has given the bank significantly lower borrowing 
costs. Customers with a low-risk profile have, relatively customers with high-risk profile become 
even more  advantageous from a profitability perspective. A trend towards increased interest rate 
differential, as it was thought that Basel II would contribute to, have still not been proved to a 
great extent, but it may very well be so later. Mortgage customers have not noticed of Basel II in 
any dramatic way. 
 
Suggestions for future research: A similar study can be done in the credit market for 
businesses. It would also be interesting to make a comparison between different banks IRK 
methods to identify differences and potential consequences of it.  
  
Contribution of the thesis: Our hope is that this thesis will be interesting for those who want to 
get an overview and understanding of Basel II and its impact and importance for the bank, its 
customers and the mortgage market. The thesis explains the background, describe how a bank 
applies the regulatory framework and the impact it has had so far. 
  
Keywords: Mortgage market, Capital requirements, Basel II, Credit assessment 
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Vi vill tacka vår handledare Peter Lindberg för allt stöd och den hjälp han bidragit med i 
samband med vårt uppsatsskrivande. Vi vill också tacka den personal på Länsförsäkringar Bank 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel har vi för avsikt att ge läsaren en introduktion och bakgrund till det ämnesområde som 
uppsatsen kommer att behandla. Vi presenterar en problemdiskussion och en mer preciserad problemformulering. 
Därefter följer en beskrivning av uppsatsens syften och avgränsningar. Det bör observeras att centrala delar av 
teorin återges redan i detta kapitel. Vi ansåg det vara nödvändigt att lägga in dessa i problemdiskussionen för att 
kunna få en förståelse för valda frågeställningar och syften. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

 
Det finansiella systemet har en mycket viktig roll för samhällsekonomin. Banker, finansbolag, 
försäkringsbolag och andra finansiella institutioner utgör ett system som tillhandahåller en rad 
funktioner som är grundläggande för samhällsekonomin: 
 

 Betalningar  (Ett säkert och effektivt betalningsväsende) 

 Finansiering  (Sparande omvandlas till finansiering) 

 Hantera risker  (Risker omfördelas) 
 
Störningar i det finansiella systemet kan förstärka eller till och med orsaka samhällsekonomiska 
kriser. Det därför viktigt att myndigheter och centralbanker verkar för stabilitet genom att 
försöka upptäcka förändringar och sårbarheter och se till att lagar och regelverk följs av aktörerna 
på finansmarknaderna. Tillsyn och reglering från samhällets sida är nödvändigt för att minska 
riskerna för en kris eftersom en enskild bank inte har några affärsmässiga skäl att ta in 
kostnaderna för en systemomfattande kris i beräkningarna. (Lind, 2005) 
 
Finansiella kriser har dock med jämna mellanrum inträffat vid flera tillfällen i Sverige och 
internationellt. Basel I utvecklades för att förhindra sådana kriser men har visat sig otillräckligt, 
inte minst vid bankkrisen på 1990-talet som drabbade bland annat Sverige. Omskrivningar och 
kompletteringar av Basel I resulterade i ett nytt regelverk för bankernas kapitalkrav, Basel II, som 
började gälla den 1 januari 2007 för Sverige och övriga EU-länder. (FI, 2002:8)  
 
Erfarenheter från finansiella kriser i världen under 1990-talet visade att dåvarande regler inte var 
tillräckliga. Vid förhöjda risker ger det ett för sent utslag och åtgärder blir inte aktiva förrän lång 
tid efter. En reglering var nödvändig och arbetades fram av Baselkommittén för att möta 
utvecklingen på finansmarknaden och på ett bättre sätt hantera de faktiska riskerna bankerna tar 
på sig. Målet med regelverket var således att erhålla en förbättrad riskkänslighet i beräkningarna 
för kapitaltäckning samt att öka stabiliteten i det finansiella systemet och minska risken genom de 
nya reglerna på kapitaltäckning. 
 
I skrivandes stund befinner sig världsekonomin i en djup finanskris där man kan se vissa likheter 
med krisen under 1990-talet. Men den kris vi ser idag har spridit sig över i stort sett hela den 
industrialiserade världen och kan kopplas till en värld som är mer globaliserad än på 1990-talet 
och där de stora bankerna verkar över nationsgränser än mer. Dagens finanskris har sitt ursprung 
på bolånemarknaden i USA. En ny typ av lån, s.k. sub-prime lån, har gjort att hushåll med låg 
kreditvärdighet ändå har kunnat ta lån. Låga räntor, ökad utlåning och höjda bostadspriser ledde 
till en krasch på bostadsmarknaden och många stora banker i USA gick omkull under 2008. 
Krisen spred sig snabbt till Europa där många stora banker gått omkull eller hamnat i svåra 
finansiella situationer med brist på likviditet vilket tvingat fram emissioner eller statliga 
räddningsaktioner. Oron på finansmarknaderna har starkt bidragit till den djupa globala 
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lågkonjunkturen (i vissa länder recession) när kreditmarknaderna fryst och företag fått stora 
problem med sin finansiering. 
 
Det finns ingenting som säger att Basel II är tillräckligt för att förhindra finansiella kriser. Det 
höjs redan en del röster som pekar på brister i systemet. (Billing, 2009) Det är dock inget som 
denna uppsats kommer att behandla. Den pågående finanskrisen lämnar vi därhän liksom en 
djupare analys av Basel II. Vi ville ändå som en bakgrund nämna den exceptionella situation som 
råder idag med en global finanskris och det nya Basel II regelverket som infördes så sent som ett 
år innan krisen blev som värst. Det kan dock påpekas, för att inte skapa förvirring, att Basel II 
gäller för EU-länderna. Den finanskris vi ser idag hade inte förhindrats genom tillämpningen av 
Basel II om regelverket införts tidigare och då även införts i USA. Dagens finanskris beror på ett 
flertal andra omständigheter som inte Basel II hade kunnat förändra på något avgörande sätt. 
Exempelvis har nästan alla banker som gått i konkurs under 2008 haft en kapitaltäckning långt 
över kravet i Basel II. (Billing, 2009)  
 
I Sverige består regelverket av lagen och förordningen om kapitaltäckning och stora exponeringar 
samt föreskrifter från Finansinspektionen. (FI, 2007) Målet med det nya regelverket är i stort sett 
likvärdigt med Basel I från 1988. Reglerna för kapitaltäckning anger minimikraven på den 
finansiella buffert som banker ska ha för att möta oväntade förluster.  Banker måste ha en 
kapitaltäckningsgrad som minst uppgår till 8 % av riskexponeringen. Där gäller samma krav i 
Basel II som i det äldre regelverket Basel I. I de nya reglerna kommer det vara en tydligare 
koppling mellan risk och kapitalkrav i varje enskild exponering. Det innebär en förbättrad 
riskkänslighet och en mer heltäckande behandling av risker. För bankerna kommer det att finnas 
en frihet att välja mellan två metoder för att beräkna sin exponering: IRK-metoden (intern 
riskklassificering) och schablonmetoden. Tillsynsmyndigheten, dvs. Finansinspektionen, 
godkänner en banks interna metod (IRK), därefter kommer banken att kunna använda metoden 
för beräkning av exponeringar och därmed kapitalkravet. (FI, 2002:8)   
 
Det förväntas att de större bankerna kommer att använda IRK-metoder, vilket innebär system 
som de utvecklar själva internt och som måste godkännas av tillsynsmyndigheten innan de får 
tillämpas. De stora bankerna har de resurser som krävs för att utveckla avancerade metoder och 
viljan att sänka kapitalkraven ger bankerna incitament att optimera sina arbetsmetoder genom att 
tillämpa mer avancerade metoder. (Lind, 2005) Enligt Finansinspektionen kommer med stor 
sannolikhet de banker som använder IRK få lägre kapitalkrav. Exempelvis bostadslån med 
fastigheter som säkerhet kommer i och med de nya reglerna få lägre kapitalkrav. (FI, 2004) 
 

1.2 Problemdiskussion 

 
Enligt Finansinspektionen kommer de nya reglerna troligtvis innebära större skillnader i räntor 
mellan olika kunder med tanke på att prissättningen av risk nu kommer bli mer anpassad efter 
kundens riskprofil. (FI, 2004,) Reglerna i Basel II innebär att krediter som har låg risk kommer få 
ett lägre kapitalkrav medan krediter med hög risk kommer få ett högre kapitalkrav. (FI, 2004) För 
banker blir det mer fördelaktigt att inneha stabilare tillgångar då riskvikten gör att en mindre 
andel av detta behöver tas upp i nämnaren i kvoten för kapitaltäckning vilket alltså ger högre 
kapitaltäckning givet samma eget kapital. (Billing, 2009) Det kommer sannolikt leda till en större 
räntedifferentiering, dvs. att kunder med mycket god kreditvärdighet kommer få ännu lägre 
räntor medan det istället kommer innebära högre räntor för kunder med dålig kreditvärdighet. 
Det kan även leda till att svagare kunder får svårare att beviljas lån. 
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Den allra tydligaste effekten som Basel II förutspåtts få för kreditmarknaden är en ökad 
räntediversifiering, dvs. att det kommer bli bättre villkor för kunder med hög kreditvärdighet och 
sämre villkor för de med låg kreditvärdighet. De allra flesta uppsatser från svenska universitet 
som har studerat ämnet mellan år 2005 till 2007 pekar också på den utvecklingen och har även 
nämnts av Finansinspektionen, Baselkommittén samt de angivna artiklarna. (Modig, 2005; 
Jacobsson 2005; Dahlberg 2006; Algulin, 2007; Elindersson, 2007; Kjellberg, 2007) Det kan 
nämnas att dessa studier bygger på kvalitativa intervjuer med banker och experter i 
finansbranschen. 
 
En studie vid Uppsala Universitet (Jacobsson, 2005) har gått igenom yttranden från ett antal 
myndigheter och branschorganisationer ang. direktivförslaget KOM (2004) 486. (Alltså det 
direktivförslag ang. Basel II som Finansdepartementet hade ute på remiss i augusti 2004.) Med 
yttranden från bland annat Riksbanken, Konkurrensverket, Nutek och Finansinspektionen som 
grund har författaren presenterat ett antal slutsatser eller prognoser om hur Basel kommer att 
inverka på kreditmarknaden. Bland annat detta, som berör bolånemarknaden: 
 

 Bankerna kommer vid prissättning av krediter att anpassa utlåningsräntan och övriga villkor 
efter den riskprofil som kunden har.1 

 Kunderna kommer att få en mer individuell kreditbedömning som kraftigt kommer att 
skilja sig åt.2  

 Bankerna kommer ha möjlighet att välja vilka kunder man vill ha och indirekt neka 
kunder som inte är önskvärda ur ett riskperspektiv.3 

 En annan effekt blir troligen att bankerna kommer att öka sitt kreditutbud.4 
 
Utifrån våra egna observationer och erfarenheter, då arbetet med att implementera det nya 
regelverket fortfarande är under utveckling, finns det ännu inte tydliga riktlinjer för vissa av 
delarna i kreditprocessen. Särskilt vill vi studera om regelverket Basel II har medfört några nya 
sätt att hantera och bedöma kunder med låg kreditvärdighet. Finns det kundgrupper som 
kredithandläggarna egentligen skulle vilja bevilja lån, då t.ex. magkänslan eller tidigare 
erfarenheter är positiva. Har det nya regelverket skapat hinder och i så fall vilka? I vår studie ska 
vi även försöka att utvärdera de fyra punkterna nämnda i stycket ovan. Har det skett någon 
förändring hos Länsförsäkringar Bank så som Jacobsson och andra bedömare hade trott innan 
införandet och implementeringen av Basel II regelverket?   
 

                                                
1
 Förtydligande: Bankerna kommer att anstränga sig mer för att få fram en korrekt riskbild vid kreditgivningen. Dock gäller det att utarbeta ett 

hanterligt internsystem som är lätthanterligt men ändå så pass utvecklat så att kreditgivaren som möter kunden verkligen har rätt verktyg för 
korrekt prissättning. Om bankerna lyckas med detta kommer man att få en väsentligt större spridning i kapitalkravet beroende på gäldenärens 

riskprofil. 
2
 Förtydligande: Räntevillkoren kommer vid enskilda transaktioner differentieras med hänsyn till den riskprofil banken bedömer att den enskilde 

kunden har. Krediter för kunder med hög risk kommer att bli mer kostsam och tvärtom. 
3
 Förtydligande: Genom de nya riskkänsliga metodernas precision att mäta risk kan banker sätta utlåningsräntan utefter verklig risk för 

fallissemang. Kunden kommer då att erbjudas en kredit, men endast till en hög ränta. Banken kan få en avsevärt högre riskvikt  för en kund som 
har högt PD och LGD än mot en kund i samma segment med låga riskvärden. Genom att sätta en hög ränta kan man prisa ut kunden genom att 

han/hon inte kommer att vara intresserad av en kredit med dessa räntevillkor. 
4
 Förtydligande: Eftersom nya lagen ger stöd för att se på risk på engagemangsnivå, borde bankerna ha mer incitament vad gäll er speciallösningar 

som kunden önskar. För kunderna kommer denna ökade specialisering och differentiering av krediter vara positivt då man kommer  att kunna 
tillmötesgå deras önskemål på ett annat sätt än tidigare. 
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1.3 Problemformulering och frågeställningar 

 
Det vi ovan diskuterat leder fram till följande frågeställningar: 
 

 Vilken påverkan har implementeringen av Basel II medfört för Länsförsäkringars 
kredithandläggare i kreditprocessen? 

 Vad har införandet av Basel II inneburit för banken och bankens kunder? 

 Har banken vid prissättning av krediter börjat anpassa utlåningsräntan och övriga villkor 
efter den riskprofil som kunden har? Eller med andra ord: Har det att blivit en mer 
individuell kreditbedömning? 

 Kan banken idag genom de nya reglerna välja vilka kunder man vill ha och indirekt neka 
kunder som inte är önskvärda ur ett riskperspektiv? 

 Har Basel II fått olika konsekvenser för olika delmarknader? (Olika orter?) 
 

1.4 Syfte 

 
Utifrån problemdiskussionen och frågeställningarna har studien fått följande delsyften:  
 

 Kartlägga bankens nya metoder och rutiner för riskklassificering och kreditbedömningar.  

 Ta reda på vilka konsekvenser de nya metoderna och rutinerna innebär för banken, för 
dess kunder och för villkoren på bolån. 

 

1.5 Målgrupp 

 
Vi vill med uppsatsen visa kredithandläggare inom Länsförsäkringar vilken betydelse hanteringen 
av nuvarande kunder samt potentiella kunder har, med hänsyn till implementeringen av det nya 
regelverket Basel II. Vi vill även att uppsatsen ska vara givande för studenter med inriktning mot 
finansiering och för andra personer med allmänintresse av risk och kapitalhantering.  
 

1.6 Avgränsningar 

 
Vår studie handlar i huvudsak om kreditprocessen på Länsförsäkringar Bank och om hur den har 
påverkats av Basel II- regelverket. Vi har vidare valt att avgränsa oss till kreditprocessen för bolån 
för att få en djupare förståelse för denna och även med hänsyn till att den kreditportföljen är 
störst i bankens verksamhet. 
 
Enligt Länsförsäkringar (2008) är bankkoncernen utsatt för följande risker: 
 

 Kreditrisker 

 Finansiella Risker 

 Operativa Risker 

 Affärs Risker 
 
Vi har valt att lägga stort fokus på hur Länsförsäkringar Banks IRK-metod (metod för intern 
riskklassificering) är utformad. I Basel II regelverket innebär det fokus på Pelare 1 som handlar 
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om kreditrisker, vilket är bankens i särklass största riskkategori. En typ av risk som ingår i 
kategorin kreditrisker är koncentrationsrisken. Enligt Länsförsäkringar (2008) definieras 
koncentrationsrisken som stora exponeringar koncentrerade till ett begränsat antal kunder, viss 
bransch, produkt eller ett geografiskt område. Denna risk får viss uppmärksamhet genom att vi i 
studien tar upp de eventuella skillnader och problem i kreditprocessen som finns mellan två olika 
typer av orter. 
 
För att inte ämnet skall bli alltför smalt skriver vi om förändringar ur både bankens och 
kundernas perspektiv. Utöver nämnda avgränsningar och fokuseringar handlar uppsatsen till 
vissa delar även om bolånemarknaden i allmänhet. Eftersom Länsförsäkringar Bank agerar på en 
marknad med många konkurrenter och är beroende av de trender och förändringar som sker på 
bolånemarknaden anser vi att utvecklingen inom Länsförsäkringar Bank måste beskrivas och 
analyseras i ett sådant sammanhang.  
 
 



 

6 

2 METOD 
 

2.1 Ansats och val av metod 

 
Arbetsmetodiken för vår studie är kvalitativ. Utifrån empiri baserad på kvalitativa intervjuer vill vi 
skapa ny kunskap för att så gott som möjligt ge svar på uppsatsens frågeställningar och uppfylla 
de angivna syftena. (Jacobsen, 2002 och Trost, 2005) Eftersom vi intresserar oss för hur 
personalen på banken resonerar och känner för de nya rutinerna i kreditprocessen och eventuellt 
urskilja varierande handlingsmönster så är en kvalitativ studie lämplig. (Trost, 2005)  
 
Intervjuer med kreditchefer och kredithandläggare på banken är, åtminstone vad vi har erfarit, 
den enda källan som finns tillgänglig för att få en bild av de konsekvenser och de förändringar 
som skett för Länsförsäkringar Bank efter införandet och implementeringen av Basel II. Att 
fokus är på just en enskild bank gör det svårare att hitta relevant information från annat håll än 
de interna källorna inom banken. För empirin har vi därför förlitat oss på interna källor från 
banken.  
 
Intervjuerna gör vi för att få information om hur implementeringen genomförts, hur nya rutiner 
och metoder fungerar och vad detta har inneburit för banken och för kunderna. Kvalitativa 
intervjuer anser vi i det här fallet vara det bästa sättet att få grepp om dessa frågor. Vi tror därför 
inte en enkätundersökning skulle tillföra lika stort värde. Intervjuer ger en helt annan möjlighet 
att få processer och samband förklarade.  
 
För att få en god teoretisk bakgrund har vi sökt skriftliga källor om effekter av Basel II för 
bolånemarknaden. Det vi har hittat är prognoser och bedömningar om framtida förändringar och 
effekter av Basel II. Några genomförda utredningar, studier eller utvärderingar på betydelsen av 
Basel II efter implementering har vi tyvärr inte hittat. Således fyller ju Vår studie i det avseendet 
ett lämpligt syfte och täpper till en lucka i forskningen.   
 
Kärnan i den problematik som vi studerar har sitt ursprung i ett regelverk som banker är tvungna 
att följa. Detta regelverk ligger till grund för de beräkningar som bankerna gör för kapitalkrav och 
för den metod som banken använder vid kreditprövningar. Syftet med uppsatsen och det faktum 
att vi inte har hittat några relevanta ekonomiska eller samhällsvetenskapliga teorier att basera 
diskussionen på har den tidigare forskningen och prognoserna om effekter av Basel II fungerat 
som en bakgrund för vår studie och har använts för att utforma frågor och utgöra underlag för 
diskussion och analys.  
 
Målsättning med arbetet - samt teorins koppling till empirin  
Denna uppsats är i huvudsak en studie som utreder effekterna av Basel II och i syftet ingår det 
att ta reda på om de effekter och förändringar som tidigare forskare hade förväntat sig har visat 
sig i verkligheten. Däri ligger den koppling vi gör mellan teori och empiri. Vi har inte för avsikt 
att i denna uppsats göra någon grundlig utvärdering av teorier eller de effekter som införandet av 
Basel II förväntades få. Vi har heller inte för avsikt att dra några generella slutsatser. Läsaren bör 
ha i åtanke att den största delen av denna uppsats handlar om just Länsförsäkringar Bank varför 
man inte skall ta för givet att det gäller även för andra aktörer på bolånemarknaden. Det vi vill är 
att belysa de frågor, problem, möjligheter och förändringar som finns för banken och har sitt 
ursprung i Basel II. Vi vill att läsaren skall få bra grepp om bakgrunden, en god förståelse för vad 
Basel II inneburit för banken och kunderna hittills och få en förståelse för vissa samband. Målet 
är också att uppsatsen skall kunna fungera som en inspirationskälla för att hitta problem att 
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forska vidare på.   
 
Sammanfattande motivering för metodvalet 
Vi ser valet av metod som lämpligt utifrån de problem och frågor vi undersöker. Uppsatsens 
struktur är utformad för att uppnå de mål och syften vi har med arbetet. En väl anpassad teoridel 
är nödvändig för att få kunskap om frågor och problem inom ämnet och som en grund att basera 
analys och diskussion på. Kvalitativa intervjuer med personal på banken har vi bedömt som den 
enda möjliga källan till empiri mest beroende på att uppsatsen till största delen handlar om 
Länsförsäkringar Bank och deras kreditprocess. Intervjuer är den lämpligaste metoden att 
införskaffa nödvändig information och kunskap eftersom det är metoder, processer och samband 
som beskrivs.    

2.2 Insamling av primärdata – Intervjuer 

 
Vid kvalitativa studier är det i de flesta fall lämpligt att få en så stor variation som möjligt på de 
personer man intervjuar och alltså inte intervjua ett antal likartade respondenter. Urvalet skall 
vara heterogent inom en given ram. Antalet intervjuer som bör genomföras beror naturligtvis på 
vilken typ av studie det gäller. Ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värda än ett flertal 
mindre väl genomförda. För att få så bra kvalitet som möjligt kan man göra ett ”strategiskt 
urval”. Med det menas att man identifierar en eller flera variabler som man genom sin studie vill 
få klarhet i huruvida de har inverkan på det fenomen man vill studera. Urvalet skall därmed göras 
på sådant sätt att så många variabler som möjligt täcks in av materialet. (Trost, 2005)  
 
Val av respondenter 
Ovanstående rekommendationer har vi haft i åtanke under studien. Då frågeställningarna i 
uppsatsen handlar om interna konsekvenser för Länsförsäkringar Bank, samt att vi inte haft för 
avsikt att göra jämförelser med andra banker, valde vi att endast intervjua personal på nämnda 
bank. En variabel som vi är intresserade av att studera är om det finns skillnader eller olika typer 
av problem för ett bankkontor i en storstad med stark bostadsmarknad jämfört med en mindre 
ort. För att få en bild av sådana eventuella skillnader har vi valt att intervjua en kredithandläggare 
på Länsförsäkringar Bank i Tierp samt en i Uppsala. Vidare har vi valt att intervjua kreditchefen 
som arbetar med och ansvarar för implementeringen av Basel II på Länsförsäkringar Bank. Vi 
ville på det sättet få mer information och fler infallsvinklar då vi på förhand gjorde antagandet att 
den personal som arbetar med kreditbedömningar och kredithandläggning som sina dagliga 
arbetsuppgifter kan ha, åtminstone till viss del, en annan syn och ett annat perspektiv än de högre 
cheferna. 
 
Huvuddelen av Vår studie baseras på intervjuer med kreditchef och kredithandläggare på 
Länsförsäkringar Bank. De respondenter vi valt att intervjua är Ulf Svensson (kreditchef), Annika 
Johansson (privatrådgivare Tierp) och Inger Pettersson (privatrådgivare Uppsala). Samtliga 
arbetar i situationer där de berörs av kreditfrågor och är med i beslutsfattandet gällande krediter.   
 
De personer som vi intervjuat är erfarna inom kreditbedömning och har arbetat många år inom 
det området. Vi har medvetet gjort urvalet på det sättet eftersom uppsatsen handlar om de 
förändringar som det nya Basel II regelverket innebär.  
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Utformning och genomförande av intervjuer 
Vid kvalitativa intervjuer rekommenderas att man använder sig av en intervjuguide. Man skall inte 
göra en lång lista med ett stort antal detaljerade frågor utan det är viktigt att låta den intervjuade 
tala ganska fritt och föra fram olika aspekter som intervjuaren inte nödvändigtvis har tänkt på i 
förväg. (Trost, 2005) Avvikelser skall ses som en kunskapskälla eftersom det visar på något som 
intervjupersonen upplever som viktigt. (Bryman, 1997). Med tanke på detta skall man försöka 
konstruera en intervjuguide som innehåller mer övergripande delområden som man låter 
respondenten samtala kring. På det sättet kommer man att kunna få ut mer av intervjun än om 
den vore detaljerad. Trost råder också till att inte ta upp för mycket vid ett enskilt intervjutillfälle. 
Det förenklar processen att bearbeta materialet. Behövs det kompletteras är det lämpligt att 
istället återkomma. Ett sista viktigt råd från Trost är att vara ordentligt påläst på området ifråga. 
 
Vi har utformat den intervjuguide vi använde oss av med råden ovan som utgångspunkt. Vi har 
under intervjuerna valt att inte följa guiden till fullo utan den information och de svar vi sökte 
fick komma i den ordning de föll sig naturligt under intervjuerna. Intervjuguiden har fungerat 
som ett stöd för att försäkra oss om att vi täcker in de områden och aspekter som vi satt som mål 
att undersöka. Givetvis har vi också varit ordentligt pålästa innan vi påbörjade intervjuerna. Det 
innebar bland annat att vi skrev stora delar av teoriavsnitten innan vi utformade intervjuguiden. 
Men givetvis har vi kompletterat teoridelarna med sådana delar som vi under arbetets gång har 
insett är nödvändiga för såväl Vår egen del som för tilltänkta läsare. Vi tror det ger en bättre 
förståelse och ett bättre underlag för analys och diskussion. De frågor som vi utformade inför 
intervjuerna har varit noggrant genomtänkta för att få täckande svar på de olika frågorna. Vidare 
ska påpekas att intervjumomentets svåraste del har varit att hinna med att uppfatta allt som sägs. 
Vid intervjuns slut har vi på ett bra sätt sammanställt och bearbetat materialet för att kunna 
analysera samt diskutera kring mest lämpliga huvudområden som leder till ett resultat och slutsats 
i vår undersökning. Bemötandet under de olika intervjuerna har varit trevligt och där vi kan 
märka att de intervjuade inte undanhållit information de sitter inne på, utan tvärtom gärna 
briljerar och delar med sig av sitt kunnande.  
 
Den intervjuguide som vi använt vid samtliga intervjuer finns med som bilaga. 
 

2.3 Insamling av sekundärdata - Litteraturstudier 

 
Att skapa en förståelse för Basel II har varit nödvändigt för oss för att kunna genomföra denna 
studie. Vi har hämtat information och analyser från ett flertal olika källor för att vara säkra på att 
informationen är korrekt och att vi tolkat den på rätt sätt. Genom att studera och referera till 
artiklar, uppsatser från universitet, regelverk från Finansinspektionen och interna dokument från 
Länsförsäkringar Bank känner vi oss säkra på att ha fått en heltäckande och korrekt bild av de 
principer som Basel II regelverket bygger på. Vi anser också att vi fått en god insikt i de effekter 
Basel II kan ha medfört för bolånemarknaden. Genom interna dokument från Länsförsäkringar 
Bank har vi fått en fullständig beskrivning av deras interna riskklassificering och riskhantering 
(IRK). 
 
Sökning har gjorts via databaser vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan, Uppsala 
Universitet, Göteborgs Universitet, Högskolan i Gävle, Google, Google Schoolar och nationellt 
via LIBRIS. Vi har även haft nytta av referenslistor i uppsatser och avhandlingar för att hitta 
användbar litteratur. 
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2.4 Metodkritik 

 
Källkritik 
Vid samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att kritiskt granska de källor man använder sig 
av. I detta fall är de viktigaste källorna litteratur, dokument från webbsidor och respondenterna i 
våra intervjuer. Vi har resonerat kring dessa och inte funnit några skäl att misstänka några större 
felaktigheter eller brister i trovärdigheten. Vi kan inte heller se att några fakta eller resonemang 
från de skriftliga källorna skulle vara partisk. Vi är medvetna om att de personer vi intervjuat på 
banken troligen månar om sin arbetsgivare och möjligen skulle kunna hålla inne med känslig 
information. Det är dock inget som vi tror skulle ha någon inverkan för de frågor som denna 
uppsats handlar om.    
 
Problem med val av respondenter 
För att tillföra mer infallsvinklar, åsikter och information hade vi kunnat intervjua personal vid ett 
kontor i exempelvis glesbyggd (utöver Tierp som ändå ligger relativt centralt till rent geografiskt 
med närhet till Gävle och Uppsala med goda kommunikationer.) Vi vill också påpeka att de vi 
intervjuat inte enbart jobbar med krediter utan det är en del av jobbet som rådgivare. Vi har 
diskuterat huruvida valet av antal respondenter påverkat resultatet och tror det kan ha betydelse. 
Arbetet med kredithandläggning är påverkat av olika beslutsstilar och är således i viss 
utsträckning individuellt. Det går inte att utesluta att vissa kredithandläggare går mer på 
magkänsla än andra. I det stora hela anser vi oss fått uttömmande svar på de frågor vi lyft fram 
och därav kommit fram till ett resultat som är att anse som trovärdigt. Vidare ska påpekas att de 
rådgivare som intervjuats inte är lika insatta i kostnader för implementeringen av Basel II som 
den kreditchef vi intervjuat. Vi ser det som en observation och inte som en nackdel för 
uppsatsens resultat.   
  
Problem med trovärdighet 
Utgångspunkten är att de respondenter vi valt att intervjua inte kommer att bidra med fakta och 
information som visar på några allvarliga problem för banken föranledda av Basel II. Särskilt 
intervjun med kreditchefen kan vara påverkad av dennes egna intressen då han varit delaktig i 
beslutet att införa metoderna i enlighet med Basel II. Med det i åtanke kan där finnas viss prestige 
i att inte lyfta fram eventuella problem eller nackdelar. Vi har medvetet haft med i beräkningen 
hur de intervjuade kan undanhålla information som skulle kunna skada bankens varumärke. Man 
kan således inte ta för givet att vår kvalitativa studie påvisar alla problem som skulle kunna finnas. 
Ett sådant exempel skulle kunna vara hanteringen av kunder med låg kreditvärdighet där det kan 
tänkas att respondenterna vill hålla inne med känslig information.  
 
En annan aspekt är att de frågor vi ställt under intervjuerna ofta varit ledande, men ändå ganska 
lätta att svara allmänt på. Alternativet skulle vara att ställa mer konkreta frågor där det inte ges 
respondenterna samma möjlighet att svara allmänt på frågorna. Vi tror däremot inte resultatet av 
vår studie hade påverkats på grund av det. Vi har haft en bra bakgrund med teori och 
problemdiskussion innan intervjuerna vilket innebar att vi redan innan intervjuerna kände till 
tänkbara effekter i stora drag. Vårt mål har genom uppsatsen varit att hålla oss så neutrala som 
möjligt. Då en av författarna har anställning på Länsförsäkringar måste vi även ta hänsyn till de 
personliga relationerna och analysera materialet objektivt. Det kan påverka resultatet, men 
behöver inte vara i en negativ bemärkelse. Det material vi tolkat kan vid en liknande studie tolkas 
annorlunda med ett annat resultat som följd, men mest sannolikt inte på något avgörande sätt. 
Intresset har från vår sida varit att framhålla objektivitet, vilket vi visar i slutsatserna. Vi ser en 
risk för att läsaren kan generalisera, men eftersom detta är en studie som bygger på ett fåtal 
intervjuer uppmanar vi läsaren att ha i åtanke att denna uppsats är avgränsad till Länsförsäkringar 
Bank och deras bolåneverksamhet. 
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2.5 Uppsatsens disposition  

 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta inledande kapitel har vi för avsikt att ge läsaren en introduktion och bakgrund till det 
ämnesområde som uppsatsen kommer att behandla. Vi presenterar en problemdiskussion och en 
mer preciserad problemformulering. Därefter följer en beskrivning av uppsatsens syften och 
avgränsningar. Det bör observeras att centrala delar av teorin återges redan i detta kapitel. Vi 
ansåg det vara nödvändigt att lägga in dessa i problemdiskussionen för att kunna få en förståelse 
för valda frågeställningar och syften. 
 
Kapitel 2 – Metod 
Val av metod presenteras och motiveras. Vi förklarar hur intervjuerna genomförts och motiverar 
val av respondenter. Tillvägagångssätt för övrig informationsinhämtning återges också. En viktig 
del i detta kapitel är metodkritiken. Vår målsättning med arbetet presenteras också. 
 
Kapitel 3 – Teori och referensram  
I detta kapitel beskriver vi de delar av Basel II regelverket som är väsentliga för uppsatsen. 
Därefter följer en överblick av utvecklingen på bolånemarknaden de senaste åren. I kapitlet ingår 
även en genomgång av Länsförsäkringar Banks bolånemarknad på två orter i Upplands län och 
en kort presentation av Länsförsäkringars organisation och varumärke. Sista delen handlar om 
bankens riskprofil. Innehållet i detta kapitel är sådant som vi har bedömt som nödvändig kunskap 
och syftar till att utgöra underlag för analys och diskussion. Observera att vissa centrala delar av 
teorin inte återges i detta kapitel utan tas upp redan inledningskapitlet.  
 
Kapitel 4 – Intern Riskklassificering på Länsförsäkringar Bank 
I detta kapitel beskriver vi hur Länsförsäkringar Banks IRK-metod är utformad. Vi har genom 
intervjuer med kreditchef Ulf Svensson fått förklarat hur metoden är uppbyggd och hur banken 
arbetar med den i de vardagliga rutinerna. Vi anser att det är av värde att återge och förklara detta 
för läsaren eftersom det ökar förståelsen för diskussionen och slutsatserna i denna uppsats. 
 
Kapitel 5 – Förändringar och effekter för banken 
I detta kapitel har vi sammanställt svaren och den information som vi fått från de intervjuer vi 
har genomfört med personal på Länsförsäkringar Bank. Innehållet är bearbetat och sorterat enligt 
underrubrikerna i kapitlet för att ge det en överskådlighet och struktur som underlättar 
förståelsen för de olika frågor som uppsatsen behandlar. Meningen är också att det skall vara 
enkelt att gå tillbaka och hitta information i en specifik fråga. Vi har gjort en grov indelning i 
följande delar: 5.1 förändringar och effekter för banken som helhet, 5.2 förändringar i 
kreditprocessen (dvs. för kredithandläggarna) 5.3 förändringar för bankens kunder. Tanken är att 
man går från ett övergripande perspektiv (hela bankens bolåneverksamhet), sedan vidare till 
följderna för kreditprocessen, personalen och till sist effekterna för bolånekunderna. 
 
Kapitel 6 – Analys och diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi de frågor som vi ställt oss i det inledande kapitlet. Vi förklarar och 
tolkar innebörden av det som våra respondenter berättat i intervjuerna. Meningen är att det vi 
skrivit här skall ge så bra svar som möjligt på frågorna från det inledande kapitlet. Ingen ny 
information tillförs här utan vad som kommit fram av intervjuerna skall redan ha presenterats i 
de två föregående kapitlen. 
 
Kapitel 7 – Sammanfattande slutsatser       
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Detta kapitel är en sammanfattning av de viktigaste punkterna från kapitel 6. Vi sammanfattar 
alltså vad vi anser att analysen och diskussionen har mynnat ut i. Kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatt forskning. 

2.6 Förklaringar och motivering till uppsatsens disposition  

 
Som vi har nämnt återges en del teori redan i kapitel 1 – inledning, vilket vi motiverade med att 
det är nödvändigt att lägga in dessa i problemdiskussionen för att underlätta förståelsen av valda 
frågeställningar och syften. Vi ser ingen anledning att placera denna teori på annan plats och det 
finns heller inget behov av att repetera den i annat kapitel.   
 
Resultatet från intervjuerna redovisas egentligen i två kapitel (kap. 4 och kap. 5) Vi har valt den 
uppdelningen eftersom den kändes lämplig med tanke på att mycket av det material som 
presenteras i kapitel 4 - IRK på Länsförsäkringar Bank, är att betrakta som teori eller referensram 
till sin karaktär även om vi fått fram delar av den informationen via intervjuerna. Innehållet i 
kapitel 4 skulle delvis kunna placeras i kapitel 3 och delvis i kapitel 5, men vi valde detta upplägg 
då vi ansåg att detta underlättar läsningen och förståelsen.  
 
Det ”rena” empirikapitlet är kapitel 5 - Förändringar och effekter för banken. Där vi har sorterat 
in materialet under ett antal rubriker som behandlar förändringarna utifrån olika perspektiv; 
bolånemarknaden, banken, kreditprocessen och kunderna. Denna sammanställning ger en samlad 
bild inom varje perspektiv och det innebär att man som läsare får en bättre förståelse än om vi 
hade redogjort för  var och en av intervjuerna. I kapitel 4 får alltså läsaren en inblick i hur 
Länsförsäkringar Bank använder sig av IRK-metoden i det praktiska arbetet medan kapitel 5 
redovisar effekter som implementeringen lett till.  
 
Analys och diskussion för vi i kapitel 6. Vi har valt att inte skriva ihop avsnitten teori- resultat- 
analys då vi själva befarar att det skulle kunna röra till det hela. Vi har lagt tyngd på att resonera 
och reflektera kring resultaten av den empiriska undersökningen med sammanknytningar teorin. 
Uppsatsen strukturen ska förhoppningsvis ge läsaren känsla av en röd tråd.  

Övriga upplysningar 

Vid vår presentation av det empiriska materialet har vi lagt in citat från respondenterna för att få 
en högre trovärdighet. Då det inte funnits tillgång till skriftliga källor och/eller vi i vissa fall inte 
tillåts referera till bankens interna dokument har vi löst det genom att referera till de intervjuade 
personerna.  
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3 TEORI OCH REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskriver vi de delar av Basel II- regelverket som är väsentliga för uppsatsen. Därefter följer en 
överblick av utvecklingen på bolånemarknaden de senaste åren. I kapitlet ingår även en genomgång av 
Länsförsäkringar Banks bolånemarknad på två orter i Upplands län och en kort presentation av 
Länsförsäkringars organisation och varumärke. Sista delen handlar om bankens riskprofil. Innehållet i detta 
kapitel är sådant som vi har bedömt som nödvändig kunskap och syftar till att utgöra underlag för analys och 
diskussion.   

3.1 Basel II  

 
Detta avsnitt har som syfte att ge en överblick av Basel II och främst pelare 1. Det är upplagt 
som en allmän beskrivning och går inte in på djupet i någon av pelarna eftersom vi bedömer att 
det inte är nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syften och frågeställningar. För denna uppsats 
del är pelare 1 den mest intressanta eftersom den reglerar metoder för beräkning av den 
kapitalbas som anges som minimikrav. Pelare 1 innefattar kreditrisken som är den dominerande 
risken i bolåneverksamheten. 

3.1.1 Allmänt om de tre pelarna 

Den första pelaren innefattar minimikrav på kapitaltäckning för tre olika risker; kreditrisk, 
marknadsrisk samt operativ risk. Pelare två behandlar krav på en samlad kapitalbedömning för en 
aktiv risktillsyn. Pelare två handlar om tillsynsmyndighetens utvärdering och redogör för kraven 
på bankernas risk- och kapitalhantering samt fastställer tillsynsmyndigheternas funktioner och 
befogenheter. Pelare tre beskriver kraven på information och genomlysning och hur denna skall 
offentliggöras för marknaden så att aktörer ska ges möjlighet att bedöma bankens riskprofil och 
finansiella styrka. (Lind, 2005) 

3.1.2 Pelare 1  

Den första pelaren låter bankerna välja mellan olika alternativ för beräkning av kapitalkravet. När 
det gäller kreditrisker är schablonmetoden den enklaste. En annan metod är IRK-metoden 
(intern riskklassificering). Med IRK-metoden baseras riskvikterna och därmed kapitalkraven 
delvis på bankens interna riskklassificering. Det finns också en avancerad form av IRK-metoden, 
där en ännu större del av kapitalkraven påverkas av bankernas egna beräkningar. Även när det 
gäller marknadsrisker går det att välja mellan en enkel eller en avancerad metod. Det har inte skett 
någon nämnvärd förändring av behandlingen av marknadsrisker i Basel II jämfört med tidigare 
regelverk. För operativa risker finns tre alternativ: basmetoden, schablonmetoden och 
internmätningsmetoden. (Lind, 2005)  
 
I samtliga fall finns det incitament för banken att flytta upp till en mer avancerad nivå eftersom 
detta skulle ge en närmare koppling mellan kapitalkravet och bankens faktiska risk. I de flesta fall 
skulle det leda till ett lägre kapitalkrav. En bank som väljer ett mer avancerat alternativ måste 
dock visa att den har rättvisande och väl beprövade system för bankens förvaltning, särskilt för 
risk- och kapitalhantering. Lägre kapitalkrav för sådana banker skulle alltså motsvaras av en 
mindre risk för bankfallissemang. Detta ligger med andra ord helt i linje med målet för Basel II, 
nämligen att kapitalkraven ska spegla de faktiska riskerna. (Lind, 2005)  
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3.1.3 Kapitaltäckning och kreditrisk – Pelare 1   

Bankerna måste enligt Basel II hålla en kapitalbas så att dess kapitaltäckning är minst 8%.  Det 
kravet skiljer sig inte från det tidigare kravet i Basel I. Den viktigaste nyheten ligger i metoder för 
hur man beräknar exponeringen för kreditrisk och tillkomsten av ett kapitalkrav för operativ risk. 
  
Kvoten för kapitaltäckningsgrad ser ut som följer: 
 

Kapitaltäckningsgrad = kapitalbas / ( kreditrisk + marknadsrisk + operativ risk )  > 8% 

 
Man kan i ord tolka sambandet ovan som att det totala kapitalkravet är summan av kreditrisk, 
marknadsrisk och operativ risk. Banken måste hålla ett kapital motsvarande minst 8% av den 
riskjusterade exponering som beräknas utifrån reglerna i Pelare 1. För Länsförsäkringars del står 
kreditrisken för drygt 80 % av kapitalkravet. (LF, 2008) Som framgår i avsnitt använder sig 
Länsförsäkringar av IRK-metoden då man bestämmer sitt kapitalkrav från kreditrisker. Hur 
Länsförsäkringars IRK-metod fungerar beskrivs i kapitel 4. 
 

3.2 Utvecklingen på bolånemarknaden  

 
Som en bakgrund att bygga en diskussion kring presenteras i detta avsnitt en sammanfattning av 
Finansinspektionens studie (2008:6) – Utvecklingen på bolånemarknaden. Det är en 
undersökning som bygger på information från Danske Bank Sverige, DnB NOR Sverige, 
Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Finn 
och Swedbank. Undersökningen omfattade bland annat frågor om bankernas utlåningsvolymer, 
belåningsgrader, amorteringstider, räntemarginaler och kalkyler avseende småhus, bostadsrätter 
och flerbostadshus. 

3.2.1 Risker i bankernas exponering 

Risken i bankernas exponeringar mot den svenska bolånemarknaden har ökat i och med högre 
belåningsgrader och långa amorteringstider. Bostadsutlåningen till svenska hushåll utgör den 
största exponeringen i merparten av bankerna. Men enligt Finansinspektionens bedömningar är 
inte riskuppbyggnaden i bostadsutlåningen isolerat av sådan dignitet att den innebär ett hot mot 
stabiliteten på den svenska finansmarknaden. Inte ens vid förhållandevis kraftiga prisfall på 
bostäder. Prisuppgången på bostäder de senaste åren beror delvis på att kundens kostnad per 
lånad krona sjunkit. Utvecklingen beror sannolikt även på ett historiskt sett lågt ränteläge och att 
kostnaden för bankerna att låna ut har sjunkit. Detta i kombination med ökad konkurrens mellan 
bankerna har, allt annat lika, reducerat kundernas räntekostnader. (FI 2008:6)  
 
Idag är det vanligaste skälet till att en kund inte klarar av att fullgöra sitt åtagande mot banken en 
minskad inkomst, till exempel beroende på arbetslöshet eller skilsmässa. Men det kan också bero 
på ökade kostnader, till exempel vid en kraftig ränteuppgång eller ökad beskattning av fastigheter. 
I kundens åtagande gentemot långivaren ingår bland annat att betala räntor på lånen. I många fall 
finns det möjlighet för kunden att diskutera själva räntenivån med banken, men på det hela taget 
är räntan en kostnad som måste betalas. I bedömningen av kundens återbetalningsförmåga tar 
bankerna bland annat höjd för eventuella räntehöjningar. Om kundens ekonomi inte klarar en 
räntehöjning kommer ansökan, allt annat lika, att avslås. 
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3.2.2 Amorteringsfrihet 

Andelen amorteringsfria krediter i portföljen är hög, uppskattningsvis 65 procent för småhus och 
85 procent för bostadsrätter. I nyutlåningen är andelen än högre. Där är den uppskattningsvis 80 
procent för småhus och 90 procent för bostadsrätter. Andelen amorteringsfria krediter har ökat 
under de senast åren. Bankerna anger att de kunder som har bedömt sin belåningsgrad som rimlig 
i många fall inte vill amortera på lånen. Dessa kunder konsumerar eller placerar hellre pengarna. 
Som skäl till amorteringsfriheten anger bankerna att det finns goda marginaler i dessa 
engagemang men även att den hårda konkurrensen gör att de ”måste” erbjuda amorteringsfrihet 
om kunden önskar så. Det finns inga tecken på att bankerna överlag har skärpt 
amorteringskraven under det senaste året eller planerar att skärpa dem framöver. En förklaring 
kan vara att det finns incitament för bankerna att sälja lönsamma sparprodukter till kunderna 
istället för att de amorterar på lånen. Utvecklingen mot en allt mer utbredd amorteringsfrihet 
riskerar att minska utrymmet för banken att hjälpa problemkunder genom att minska 
amorteringsbördan under en period. 

3.2.3 Belåningsgrader 

Den genomsnittliga belåningsgraden i nyutlåningen ligger på 72 procent för småhus och 
bostadsrätter tillsammans, vilket är en ökning med ungefär 11 procentenheter sedan 2002. 
Generellt sett har de större bankerna högre belåningsgrader än de mindre. Bankerna anger att de 
under den senaste tiden blivit allt mer försiktiga vid belåning mot högre belåningsgrader. Det 
finns ingen antydan till förändring i ökningstakten av belåningsgraderna i nyutlåningen utan 
snarare verkar den uppåtgående trenden håller i sig. Sett till den genomsnittliga belåningsgraden 
för hela bolåneportföljen så uppgick den per 2007-09-30 till 59 procent. 

3.2.4 Skillnader mellan bankernas riskbedömningar 

Samtliga banker i studien gör någon form av Kvar att leva på-kalkyl för att se hur mycket lån 
respektive kunds ekonomi klarar av. De parametrar som generellt sett ingår i kalkylen är:  
 
- Kalkylränta.  
- Amorteringsbelopp (enligt Kvar att leva på-kalkylen)  
- Schablonbelopp för vuxna och barn. 
- Schablonkostnad för drift av bostaden.  
 
Bankernas nivåerna på de parametrar som ingår i Kvar att leva på-kalkylen framgår i tabellen 
nedan där det redovisas det största, det minsta respektive det raka genomsnittliga värde som 
används.  
 

Minsta värde  Största 
värde  

Snittvärde  

Kalkylränta  6,25 %  8,8 %  7,5 %  

Amortering 0 %  2 %  0,9 %  

Schablon - två vuxna två barn  15 000 kr  17 500 kr  15 900 kr  

Schablon - drift för bostad  3 000 kr  4 000 kr  3 600 kr  

 
   Figur 3.1 källa: Utvecklingen på bolånemarknaden, Finansinspektionen 2008:6  
 
Som framgår av tabellen är det stora skillnader mellan bankerna, framför allt vilka kalkylräntor 
och schablonbelopp som används i beräkningarna. För att få detta illustrerat fick samtliga banker 
genomföra kreditbedömningar på ett och samma typfall. Fallet baseras på ett gift par med två 
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små barn. Paret bor idag i hyresrätt, men önskar köpa en villa och har en insats på 450 000 
kronor. En av dem tjänar 43 000 kronor i månaden och den andra har provisionsbaserad lön som 
i genomsnitt uppgår till 34 000 kronor i månaden. Frågan till bankerna var hur mycket pengar 
paret skulle få låna till sitt boende. 
 
Bedömningen skulle göras utifrån bankernas egna interna beräkningar. Resultatet visar att 
utlåningen skiljer sig väsentlig åt mellan bankerna. Paret i typfallet skulle som lägst få låna 2,6 
miljoner kronor och som högst 5 miljoner kronor. De stora bakomliggande skillnaderna i 
bedömningarna av typfallet ligger i KALP-kalkylen och bankernas krav på egen insats. Trots att 
bankerna följer regelverken på området blir det alltså stora skillnader i bedömningarna. Utifrån 
ett stabilitetsperspektiv är det inget problem med dessa skillnader. Skulle alla banker ställa samma 
krav skulle det i förlängningen drabba kunderna eftersom bara en viss kundkategori skulle få låna 
till sitt boende. Det är dock av vikt att bankerna informerar kunderna om de krav de ställer på 
kundernas ekonomi med hänsyn till lånets risker och konsekvenser. 
 

3.3 Kan Basel II förstärka konjunktursvängningarna? 

 
Det finns ekonomer och forskare som varnat för att Basel II kan bidra till att förstärka 
konjunktursvängningar genom tendensen att bankerna är mer aggressiva i sin utlåning under 
goda tider medan de är restriktiva i dåliga tider. Ekonomiprofessorn Robert Hauswald har till 
exempel uppmärksammat problemet och pekar på att de kan finnas risk att Basel II kan förstärka 
kreditgivningens cykliska förlopp. (Hauswald, 2008) 
 
Även Lind tar upp detta in sin artikel där han skriver att en konsekvens av de nya reglerna i Basel 
II kan bli att bankens utlåning krymper i lågkonjunktur medan den ökar utlåning i goda tider. 
Konjunktursvängningarna kan därmed förstärkas. Vid kreditbedömning har banker ett ansvar att 
bedöma låntagares kreditvärdighet över en längre period som omfattar både högkonjunktur som 
lågkonjunktur. Det betyder att bankerna på det viset skall hålla en buffert av extra kapital i goda 
tider. Det ska påpekas att det bör ligga i bankens intresse att under lågkonjunkturer bevilja lån till 
kreditvärdiga låntagare, vilket betyder att stora svängningar i utlåningen kan reduceras. (Lind, 
2005)   
 
Reglering hos banker ska vara gynnsamt utformad för samhället men inte begränsa bankens 
utveckling. Banker har på egna initiativ utvecklat och infört viktiga delar i sina system för att 
förbättra hantering, mätning och minskning av olika risker. Dessutom har vissa banker gått längre 
i sin utveckling av interna system än vad som krävts. Bankens lagstadgade kapitalkrav kommer 
beräknas utifrån bankernas interna system. Bankkoncerner har haft en snabb utveckling vilket 
bidragit till en bredare verksamhet som sträcker sig över flera länder och över hela den finansiella 
sektorn. Dessutom har skillnaden mellan storbanker och mindre lokala banker ökat. Reglerna 
inom Basel II är olika beroende på hur avancerad banken är i sin risk- och kapitalhantering. 
Reglerna i Basel II ska innebära att den totala nyttan för samhället ska vara större än kostnaderna 
för samhället. Regleringen av banker är viktig då banker är en viktig del i ekonomin i samhället 
som helhet. (Lind, 2005)  
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3.4 Länsförsäkringar Bank och bolånemarknaden i Uppsala län 

3.4.1 Länsförsäkringar Bank – Varumärke och Organisation  

Runt om i landet finns 24 självständiga och kundägda länsbolag. (Till exempel Länsförsäkringar 
Gävleborg och Länsförsäkringar Uppsala.) Länsbolagen äger tillsammans moderbolaget 
Länsförsäkringar AB där Länsförsäkringar Bank ingår och ägs till 100 %. Vidare består 
bankkoncernen av tre helägda dotterbolag, Länsförsäkringar Hypotek AB, Wasa Kredit AB och 
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. (LF, 2008). 
 
Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. De är lokalt förankrade 
och erbjuder ett komplett sortiment av bank- och försäkringstjänster för både privatpersoner, 
företagare och lantbrukare. Länsförsäkringar är ett mycket starkt varumärke som funnits med 
sedan lång tid tillbaka och kännetecknas av förtroende och trygghet. Länsförsäkringar har 
Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder och varannan villa, bostadsrätt och fritidshus är 
försäkrad hos Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har vunnit pris med att ha Sveriges nöjdaste 
bolånekunder för fjärde året i rad. (LF, 2009:1) 
 
Enligt Dagens Media är Länsförsäkringar Sveriges starkaste varumärke inom bank och försäkring 
och bolagets fyrkantiga logotyp är en av de fem starkaste företagssymbolerna i landet och 
kännedomen för den uppgår till 94 %. (Dagens Media, 2009)  
 
Inom sakförsäkring är Länsförsäkringar marknadsledande med en marknadsandel på cirka 30 
procent. Inom liv- och pensionsförsäkring är marknadsandelen cirka 12 procent och på 
bankmarknaden är andelen drygt 3 procent. Länsförsäkringsbolagen är kundägda vilket innebär 
att en del av överskottet ges tillbaka till kunderna i form av återbäring. (LF 2009:2) 

3.4.2 Bostadsmarknaden på orterna i studien 

Faktorer som påverkar ett kreditbeslut är bland flera andra kredittagarens inkomster, hur säker 
anställning den sökande har och vilka säkerheter som kan ställas för ett lån. Inkomster, 
stabiliteten på bostadspriserna och arbetsmarknadens struktur och därmed riskerna för 
arbetslöshet och möjligheterna att hitta nya jobb kan variera kraftigt mellan olika orter. Det kan 
skilja sig betydligt från ort till ort beroende på om det är en storstad eller småstad, industriort, 
universitetsort eller turistort och så vidare. Vi har valt att göra våra intervjuer på olika orter för att 
få att få en bredare bild av hur de nya regelverken har påverkat kredithandläggarna. Vi har gjort 
så för att se om de frågor och problem som kredithandläggare stöter på i sitt arbete kan skilja sig 
mellan orter med olika förutsättningar och olika bostadsmarknader. Som en bakgrund 
presenteras här en överblick på de aktuella orterna.  
 
Uppsala 
Uppsala är Sveriges fjärde största stad med 190 668 invånare i kommunen. I Sverige är Uppsala 
en av de snabbast växande kommunerna. Regionen har god tillväxt och i Uppsala kommun 
verkar cirka 12000 företag. Tjänstesektorn är dominerande och samarbetet med Uppsala 
Universitet bidrar starkt till hög sysselsättning. Uppsala Universitet bidrar till ett expansivt 
näringsliv och en välutbildad arbetskraft. Uppsala har ett centralt läge med goda förutsättningar 
till kommunikationer. Närheten till Stockholm ger möjligheter för export med stora hamnar som 
ger effektiva förbindelser till framförallt baltländerna. Arlanda som är landets största 
internationella flygplats ligger endast fyrtio kilometer från Uppsala. (Uppsala kommun, 2009:1) 
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Antalet invånare i kommunen har under en mycket lång tid varit stabilt ökande för varje år vilket 
bidragit till ökat byggande och kraftiga prisuppgångar på bostäder. I Uppsala har det under de 
senaste åren byggts väldigt mycket nya bostäder. Antalet nya bostäder år 2006 jämfört med året 
innan fördubblades och det färdigställdes 1 540 nya bostäder i Uppsala län. Under perioden 
1991-2006 byggdes det enbart i Uppsala 11447 nya bostäder.5 Uppsala har i jämförelse med riket 
en högre sysselsättningsgrad än genomsnittet.6 Arbetslösheten är mindre i Uppsala kommun i 
jämförelse med övriga länet och den är mindre än genomsnittet för hela landet.7 (Uppsala i 
siffror, 2009) Det finns i dagsläget 750 bostäder till salu i Uppsala kommun och 
kvadratmeterpriset är i genomsnitt 19.148 kr/kvm.8 (Booli, 2009:1) 
 
Tierp 
Tierp är en ort belägen 6 mil norr om Uppsala och 6 mil söder om Gävle. Den 17 oktober 2007 
invigdes den nya E4:an (ny motorväg) vilken tillsammans med Upptåget som stannar i Tierp ger 
orten väldigt bra kommunikationsmöjligheter för pendlare till Gävle och Uppsala vilket är 
positiva nyheter för bostadsmarknaden. Befolkningsmängden i Tierps kommun uppgår år 2009 
till cirka 20.000 personer. Under de senaste 13 åren har befolkningstillväxten varit svag i 
kommunen och den har varit likartad varje år. Under perioden 1991-2006 byggdes det 457 nya 
bostäder i Tierp.9 Arbetslösheten är större i Tierps kommun jämfört med Uppsala län i övrigt och 
den är också betydligt högre än genomsnittet för hela landet.10 (Uppsala i siffror, 2009) Det bör 
tilläggas att siffrorna ovan kommer från en rapport innehållande statistik fram till och med år 
2006. I dagsläget är Tierp mycket hårdare drabbat av lågkonjunkturen än exempelvis Uppsala, 
med betydligt högre arbetslöshet som följd. Det finns idag 108 bostäder till salu i Tierps kommun 
och kvadratmeterpriset är i genomsnitt 8125 kr/kvm.11 (Booli, 2009:2) Prisnivån i Uppsala är 
alltså mer än dubbelt så hög som i Tierp vilket beror på en mycket högre efterfrågan.  
 
Medelinkomster i Uppsala och Tierp 
Medelinkomsten för Uppsala län som helhet är 239 900 kronor per år, vilket är något lägre än 

medelinkomsten i riket.
12

 I Uppsala är andelen elever med gymnasieexamen som påbörjat 
högskolestudier väldigt hög i jämförelse med rikets snitt. Vidare är andelen som har läst minst tre 

år på högskola väldigt hög i Uppsala kommun och betydligt högre än rikets genomsnitt.
13

 
Medelinkomsten för befolkningen i Uppsala kommun är 240 000 kronor,14 medan Tierps 
kommun är lägst i länet med 219 200 kronor.15 I Tierps kommun är andelen elever med 
gymnasieexamen som påbörjat högskolestudier väldigt låg i jämförelse med rikets genomsnitt. 
Vidare är andelen som har läst minst tre år på högskola väldigt låg i Tierps kommun och betydligt 
lägre än rikets genomsnitt.16 (Uppsala i siffror, 2008) 
 

                                                
5
 Avser färdigställda bostäder i småhus och flerbostadshus.  

6
 Beräknat på andel (%) förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år, mellan åren 1996-2006. Ca 74% år 2006  

7
 År 2006 var arbetslösheten i Uppsala kommun på en nivå av 4,8 % som kan jämföras med rikets genomsnitt 6 %. 

8
 Statistiken gäller alla bostadstyper i Uppsala kommun, 090507. 

9
 Avser färdigställda bostäder i småhus och flerbostadshus. 

10
 År 2006 var arbetslösheten i Tierps kommun på en nivå av 6,2 % som kan jämföras med rikets genomsnitt 6 %.  

11
 Statistiken gäller alla bostadstyper i Tierps kommun, 090507.  

12
 Antalet studerande med låg inkomst drar ner snittet för medelinkomsten i Uppsala kommun 

13
 År 2006 var andelen med minst 3 års högskolestudier i Uppsala på en nivå av 36 % som kan jämföras med rikets genomsnitt på 21 %.   

14
 Statistik från 2006 baserat på förvärvsinkomst av befolkning i åldern 20-64 år.  

15
 Statistik från 2006 baserat på förvärvsinkomst av befolkning i åldern 20-64 år 

16
 År 2006 var andelen med minst 3 års högskolestudier i Tierp på en nivå av 9 % som kan jämföras med rikets genomsnitt 21 %.   
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3.4.3 Länsförsäkringar Banks riskprofil 

Som det ser ut idag så är de allra flesta av bankens kunder sådana med väldigt låg kreditrisk och 
återfinns till övervägande del i PD-klass A eller B inom bolånestocken. Man jobbar ständigt med 
potentiella kunder som man ser som bra kunder (dvs. kunder med låg risk.) Det har lett till att 
banken har varit förskonade vad gäller kreditförluster. Man ser ingen tendens till att dessa siffror 
skulle ändras, snarare tvärtom, trots att bankens marknadsandel hela tiden ökar. Varje år sker en 
uppdatering av PD-klasser på kunderna, så det är inget som består för evigt. Indelningarna 
uppdateras och förändras kontinuerligt i system som hela tiden mäter kundens risk (med de 
parametrar som finns i IRK). De kunder som finns i PD-klasserna A, B och C är kunder där det 
är en minimal chans att banken skulle få några problem. (Svensson 090428) 
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4 INTERN RISKKLASSIFICERING PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR 
BANK  
 
I detta kapitel beskriver vi hur Länsförsäkringar Banks IRK-metod är utformad. Vi har genom intervjuer med 
kreditchef Ulf Svensson fått förklarat hur metoden är uppbyggd och hur banken arbetar med den i de vardagliga 
rutinerna. Vi anser att det är av värde att återge och förklara detta för läsaren eftersom det ökar förståelsen för 
diskussionen och slutsatserna i denna uppsats.   

   

4.1 Hur Länsförsäkringar Bank implementerar Basel II – IRK  

 
För Länsförsäkringar Bank AB:s del började man tillämpa Basel II i februari 2007 enligt tillstånd 
från Finansinspektionen. LF tillämpar de nya reglerna om intern riskklassificering (IRK) för alla 
hushållsexponeringar. (Dessa består till största delen av fastighetskrediter.) För lantbruk och 
övriga exponeringar används tills vidare schablonmetoden för beräkning av kapitalkravet för 
kreditrisk. Förändringarna innebär att Länsförsäkringar successivt ska implementera det nya 
regelverket, vilket ska ske under en period av tre år fram till den 1 januari 2010 då Basel II ska 
vara fullt genomfört. Det innebär att systemet i sig är helt implementerat i verksamheten, men 
idag inte utnyttjas fullt ut av de anställda, då det fortfarande är ett nytt sätt att jobba. (LF, 2008)  
 
Länsförsäkringar Bank tillämpar de nya reglerna om intern riskklassificering (IRK) sedan februari 
2007 enligt tillstånd från Finansinspektionen. Länsförsäkringar Bank har valt, för alla 
hushållsexponeringar, att satsa på en mer avancerad internberäkningsmetod för kreditrisker. Den 
IRK-metod som Länsförsäkringar Bank använder sig av är uppbyggd på ett sätt som innebär att 
individuella låntagare, efter kreditprövning, placeras i någon av de sju riskklasser som 
beräkningsmetoden tar fram. Implementeringen av Basel II och de förändringar i kapitalkravet 
som krävs slår igenom successivt och beräknas fullt genomfört 1 januari, 2010. (Svensson, 
090428) 
 

4.1.1 Syftet med IRK 

Enligt Ulf Svensson var Länsförsäkringar väl medvetna om det utvecklingsarbete samt de stora 
förändringarna i bankens sätt att arbeta som krävs för implementeringen av Basel II. Enligt 
Svensson övervägde fördelarna, vilket gjorde att valet föll på IRK-metoden och inte 
schablonmetoden. De fördelar man såg för Länsförsäkringar Bank var: 
 

 Förbättrad kännedom och kontroll över bankens verkliga risker. 

 Bibehållen konkurrenskraft, då flera konkurrenter valde IRK-metoden och öppnade 
möjligheter till en mer differentierad riskbaserad prissättning av sina produkter. 

 Möjlighet till billigare upplåning genom att visa ratingbolag och investerare hur låg den 
faktiska risken är. 

 IRK-metoden ger ett lägre kapitalkrav. 
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4.1.2 Ansvar för risker och riskhantering  

Enligt Länsförsäkringar följer bankkoncernen de krav som ställs i Basel II- regelverket. 
Verksamhetens interna kapitalutvärderingsprocess (IKU) är utformad efter de krav som styrelsen 
ställer med hänsyn till interna behov.  
 
För att skapa en riskmedvetenhet och trygga bankkoncernens tillgångar inom verksamheten 
ansvarar styrelsen. Styrelsen fastställer årligen centrala riskstrategi- och riskpolicydokument. Syftet 
är att säkerställa en välbalanserad och sund process mellan riskhantering och risktagande. För att 
uppnå det krävs, enligt Länsförsäkringar (2008), ett medvetet fokus på förändringar inom 
verksamheten och dess omgivning. Styrelsens ansvar är således att identifiera de risker som kan 
komma att uppstå, samt kontrollera metoder, modeller, processer och system som är en del av 
den interna mätningen. Via Internrevision och Compliance är styrelsens uppgift att fastställa 
huruvida regler efterföljs och att hanteringen av risker tillfredsställs. Den verkställande direktören 
bär det yttersta ansvaret för att säkerställa och identifiera risker. Tidigare låg ansvaret för 
hanteringen av liknande frågor hos Finanskommittén. Den riskpolicy som är beslutad ska 
övervakas och kontrolleras av en fristående enhet, Riskcontrol. Riskcontrol ansvarar även för att 
övervaka risklimiter och att överträdelser rapporteras till styrelsen. Vidare innebär det att 
bankkoncernen årligen ska rapportera tillvägagångssätt, genomförande och resultat till 
Finansinspektionen. (Svensson, 090428) 
 

4.2 IRK-metoden i kreditprocessen 

Regelverket Basel II är principbaserat och utformat på ett övergripande sätt. Det innebär att 
Länsförsäkringar Bank i stor utsträckning själva utformar sin process. Det är en möjlighet såväl 
som en skyldighet från bankens sida.  
 
Länsförsäkringar Bank har själv bestämt hur kapitalkravet ska beräknas utifrån huvudsakligen 
intern statistisk data. Dessa beräkningsmodeller är avancerade och syftar till att Bankkoncernen 
ska vara väl kapitaliserad i förhållande till sina risker. Länsförsäkringar Bank erhöll i december 
2006 tillstånd från Finansinspektionen att tillämpa IRK-metoden vid beräkning av kapitalkrav för 
kreditrisker gällande hushållsexponeringar. IRK-metoden är kopplat till kredittagarnivå och 
innebär att man utgår från varje enskild kredittagares nivå. Bankens prövning hos den som söker 
kredit kallas för kreditprocessen. Efter de utvärderingar och slutsatser kreditprocessen leder fram 
till har Banken samlat relevant information som möjliggör ett kreditbeslut, det vill säga ett 
beviljande eller ett avslag. (Svensson, 090428)  
 
Enligt Svensson finns det för banken ett antal riskmått för mätning av kreditrisker som används 
för IRK-metodens ändamål. Dessa begrepp är kända sedan tidigare inom kreditbedömning. Men 
i samband med att riktlinjerna i Basel II har börjat tillämpas används dessa begrepp delvis lite 
annorlunda än tidigare. IRK-metoden bygger på dessa begrepp och riskmått och de mest centrala 
är PD, UL, LGD, EAD och EL. (Vi förklarar nedan de begrepp som vi anser är betydande med 
hänsyn till syftet för denna uppsats.)  
 
Reglerna inom kreditprocessen kallas för kreditregler. Kreditreglerna syftar till att tillämpa de 
regler som måste uppfyllas för att bedöma storleken på kreditrisken. Svensson säger att de 
kreditregler som IRK-metoden hos Länsförsäkringar Bank tar hänsyn till vid en kreditbedömning 
görs utifrån tre analysverktyg: 
 

 KALP-kalkyl 

 PD-riskklassificering  
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 UL-% 
 

 

4.2.1 KALP-kalkyl 

KALP står för ”kvar att leva på” och denna kalkyl syftar till att ge en bild av hur ekonomin ser ut 
hos den som söker krediter efter att alla nödvändiga utgifter är betalda. Länsförsäkringars KALP-
kalkyl har funnits som analysverktyg vid kreditbedömning i banken sedan länge. Tillsammans 
med de två andra riskmåtten är syftet att effektivisera och fördjupa kreditbedömningsprocessen. 
Enligt Länsförsäkringar ska det leda till en komplett bild av den kreditsökande. (Johansson, 
090507) 
 
KALP-kalkyl analyserar inkomst- och utgiftsstruktur hos den sökande. KALP-kalkylen har haft 
en avgörande betydelse vid kreditbedömning sedan tidigare och är lika viktig del av 
beslutsunderlaget som den alltid varit i valet för beviljning alternativt avslag. KALP-kalkylen har, i 
och med implementeringen av Basel II, på ett bättre sätt fångat upp fler signaler om kreditrisker 
eftersom den kompletterats med IRK-metodens riskmått. (Johansson, 090507) 
 

4.2.2 PD-riskklassificering 

I detta stycke förklarar vi de mest centrala begreppen i kreditbedömningen (IRK-metoden) samt 
hur dessa hänger ihop. Kreditrisken EL (expected loss) är en funktion av PD (probability of 
default), LGD (loss given default) och EAD (exposure at default).  
 

EL = PD x LGD x EAD 
 

Hur man tar fram värden på faktorerna i ekvationen ovan framgår under respektive rubrik.   
 
EL - Expected loss (Förväntad förlust) 
Kreditförlustnivån är en uppskattning, men som tack vare ett bra statistiskt underlag ger ett bra 
resultat och blir således en mycket kvalificerad bedömning. (Svensson 090428) Beräknas enligt 
formeln ovan.   
 
PD - Probability of default (Sannolikhet för fallissemang) 
PD är beteckningen på hur stor sannolikheten är att bankens motpart (kunden) inte kan 
återbetala sina åtaganden. Länsförsäkringar Bank använder sig av sju PD-riskklasser från A till G. 
PD-riskklass A innebär att kredittagarens sannolikhet att fallera är låg. För de sökande som 
hamnar i PD-riskklass D krävs en särskild prövning i samband med kreditgivningen som beslutas 
tillsammans med låneansvarig eller bankchef. För PD-riskklasserna E, F och G sker en högre 
restriktivitet som genererar avslag. Såväl interna som externa informationskällor används som 
underlag. Länsförsäkringar regler säger att en fördjupad analys ska utföras på varje sökande och 
utifrån resultatet, som tar hänsyn till flera olika faktorer, ska den sökande tillskrivas en PD-
riskklass. Varje kreditinstitut eller IRK-bank utformar sina PD-riskklasser på egna historiska 
uppgifter och kompletterar informationen med extern information. I praktiken innebär det att 
Länsförsäkringar Bank gör en prognos för hur stor risken är att den kreditsökande kommer 
fallera inom de kommande 12 månaderna. För att bestämma PD-riskklasserna använder 
Länsförsäkringar Bank information som utgår från tre förklaringsvariabler: 
 

 Kredittagarens historiska betalningsbeteende (Intern skötsel) 

 UC:s riskprognos (Extern information från Upplysningscentralen AB) 
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 Kredit-/produktrisk (Intern information)  
 
Efter en sammanvägning av dessa tre förklaringsvariabler bestäms kredittagarens PD-riskklass. 
Sammanvägningen är en väldigt komplex procedur och det går inte säga att en variabel väger 
tyngre i jämförelse med en annan. De olika förklaringsvariablerna har därmed olika inverkan från 
fall till fall och variationen kan således vara väldigt individuell.17 (Svensson 090428) 
 
LGD - Loss given default (Förlustgrad givet fallissemang)     
LGD visar hur stor del av exponeringen som går förlorat vid inträffat fallissemang. I detta 
avseende har säkerheten en stor betydelse för effekten av fallissemang, men även faktorer som 
geografiskt läge, typ av motpart och produktkarakteristika spelar in. Riskmåtten används som 
underlag vid kapitalkravberäkningen för att fastställa Bankens eventuella framtida kreditförluster. 
Krediten vid LGD- riskklassificering beräknas vid kredittillfället och med hänsyn till det ingående 
kreditbeloppet och utifrån säkerhetens marknadsvärde. Under kredittiden sker sedan en 
uppdatering av riskklassificeringen med automatik varje gång kunden amorterar på sitt lån eller 
när säkerhetens marknadsvärde uppdateras.18 (Svensson, 090428) 
 
EAD - Exposure at default (Förlust vid fallissemang)  
Definieras som bankens totala utestående fordran knuten till den fallerade krediten. Består av tre 
komponenter: kapitalfordran vid fallisemangstillfället, förfallna ej betalda räntor och avgifter och 
upplupna räntor och avgifter. (Svensson, 090428)       
 
UL - Unexpected loss (Oförväntad förlust) 
UL är en beteckning för oförväntad förlust som uppkommer av ovanliga händelser som är 
oförutsägbara. Banken måste även ta hänsyn till mer ovanliga och sällsynta händelser för att om 
möjligt gardera sig mot kreditförluster som kan uppstå i verksamheten p.g.a. ingångna kreditavtal. 
Banken måste ha med oförväntade förluster i beräkningen och således hålla ett extra kapital för 
dessa kreditförluster. Det innebär att banken, med hänsyn till kundens engagemang, bedömer 
sannolikheten att kredittagaren fallerar inom ett år. Efter analyser har banken fått fram 
matematiska samband mellan PD och LGD som till viss grad beskriver de oförväntade 
förlusterna. Vidare ger kundens engagemang ger en mer fördjupad information och blir en 
fingervisning av kundens riskprofil. Utifrån dessa beräkningar kan banken härleda det extra 
kapital som behöver hållas för varje kredittagares räkning och de får fram ett resultat avseende de 
oförväntade förlusterna. UL % över en viss nivå där det finns en osäkerhet om kredit ska beviljas 
föranleder särskild prövning i form av tvåmanskomplettering. (Svensson, 090428)  

4.2.3 Fastställande av kundränta och riskstyrning av verksamheten 

De begrepp vi ovan redogjort för finns med i de beräkningar som fastställer kapitalkrav avseende 
kreditrisker. Exponeringar mot kunder i de bättre PD-klasserna (A, B, C) innebär lägre riskvikter 
än exponeringar i de lägre klasserna (D, E). Exponeringar mot kunder med högre risker leder 
alltså till ett högre kapitalkrav för banken vilket naturligtvis innebär högre kostnader för 
upplåning. Metoden används alltså dels i den dagliga verksamheten för kredithandläggare men 
fungerar också för styrning av verksamheten på ledningsnivå.  
 
Produktkalkyl - Internräntemodell 
Den modell som Länsförsäkringar Bank använder för att fastställa kundräntan har man valt att 
kalla för produktkalkyl (internräntemodell). Varje enskild kredithandläggare använder sig av 

                                                
17

 Förtydligande: Länsförsäkringar Bank analyserar kontinuerligt nytillkommen information avseende riskklassificeringens 

förklaringsvariabler med syftet att förfina PD-klasserna samt bedöma bankens risker på ett optimalt sätt för en effektiv prissättning.  
18

 Förtydligande: Uppdateringen sker minst kvartalsvis eller i samband med att ny kredit söks.  
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metoden som är implementerat i systemverktyget som används vid bedömningen av krediter. 
Banken utgår från den upplåningsränta (internränta) som erhålls och gör därefter påslag avseende 
kostnad för EL, kapitalkostnad för UL samt övriga kostnader. För att de enskilda länsbolagen 
skall gå med vinst görs ett sista bolagsspecifikt påslag. Efter denna beräkning går det att fastställa 
en kundränta. Det kan tilläggas att bankens upplåningsränta, det vill säga det allmänna ränteläget 
på marknaden givetvis är det som styr prissättningen till den största delen. (Johansson, 090507)  
 
Marknadsvärdering av fastigheter 
Objekt som ska belånas måste ha en marknadsvärdering fastställd. Det är viktigt att banken 
därför inhämtar uppgifter om objektens marknadsvärde och att dessa uppdateras. Det finns olika 
metoder för hur dessa uppgifter inhämtas. Marknadsvärdering vid kreditbeslut och fallissemang 
sker hos Länsförsäkringar Bank i form av datavärdering eller indexuppräkning. Kontoren utför 
marknadsvärderingarna enligt fastställda rutiner och dessa kan skilja sig åt mellan de olika 
kontoren och beroende på konjunkturläget. (Johansson, 090507)   
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5 FÖRÄNDRINGAR OCH EFFEKTER FÖR BANKEN   
 
I detta kapitel har vi sammanställt svaren och den information som vi fått från de intervjuer vi har genomfört med 
personal på Länsförsäkringar Bank. Innehållet är bearbetat och sorterat enligt underrubrikerna i kapitlet för att 
ge det en överskådlighet och struktur som underlättar förståelsen för de olika frågor som uppsatsen behandlar. 
Meningen är också att det skall vara enkelt att gå tillbaka och hitta information i en specifik fråga. Vi har gjort 
en grov indelning i följande delar: 5.1 förändringar och effekter för banken som helhet, 5.2 förändringar i 
kreditprocessen (dvs. för kredithandläggarna) 5.3 förändringar för bankens kunder. Tanken är att man går från 
ett övergripande perspektiv (hela bankens bolåneverksamhet), sedan vidare till följderna för kreditprocessen, 
personalen och till sist effekterna för bolånekunderna. 
 

5.1 Förändringar och effekter för banken som helhet 

 

5.1.1 Finansiella effekter för Länsförsäkringar Bank 

Med implementeringen av Basel II mäter nu banken sin kapitaltäckning utifrån den verkliga 
risken på ett mer tillförlitligt sätt. Kapitalkravet blir lägre då många kunder kan indelas i 
riskklasser med låg risk som ger låga riskvikter. Det kommer att innebära en betydande 
kostnadsbesparing på längre sikt. Kostnaderna för införandet har varit stora, men det är en 
väldigt bra investering som på sikt kommer att löna sig. Banken har fått bättre rating vilket är av 
en väldigt stor betydelse, framförallt i dessa tider (finanskris) då det leder till lägre 
upplåningskostnader genom att det blir tryggare för andra kreditinstitut att låna ut till 
Länsförsäkringar Bank. Väldigt många utländska aktörer tittar på ratingen. ”Implementeringen har 
fört med sig ett annat tänk i hela bankkoncernen.” (Svensson, 090428) 
 

5.1.2 Förändringar för bolånemarknaden 

Marknaden har förändrats till viss del, men det kommer troligen att bli en utveckling framöver 
mot mer individuella bedömningar av räntor. Man kan jämföra med hur försäkringsbranschen 
jobbar. Bor du på ett ställe med högre risk betalar du högre premier. Vi använder oss numera av 
scorekort vilket förändrat arbetet väsentligt. Basel II innebär ett helt annat tänk för banken. ”Man 
kan säga att det är ungefär som att vända på en finlandsfärja i Fyrisån, inget man gör bara sådär. Det får ta sin 
tid.” (Svensson, 090428)  
 
Även Annika Johansson tror att det kommer bli mer räntedifferentiering i framtiden allteftersom 
Basel II träder i kraft fullt ut. (Johansson, 090507) Man kan konstatera att trenden mot ökad 
räntedifferentiering som Basel II förutspåddes leda till ännu inte kommit igång i någon större 
utsträckning på bolånemarknaden.   
 
I Uppsala finns en bolånemarknad som är stabil och det är en stad som ständigt växer. Även om 
det hela tiden byggs nytt så kommer det alltid att finnas en stor efterfrågan. Idag har vi kunder 
som kännetecknas av god skötsel och sköter sina åtaganden gentemot banken på ett bra sätt. 
Risken som däremot finns är om vi skulle se en nedåtgång i konjunkturen som skulle påverka 
bostadsmarknaden på ett negativt sätt. Då ser vi kunder som sitter i en situation där de är 
överbelånade. "Jag ser en trend bland yngre att de ofta vill ha en hög levnadsstandard och det är vanligt med lån 
för renovering av sin bostad." Idag har vi en marknad där priserna ser ut att fortsatt öka i en populär 
stad som Uppsala. (Pettersson, 090514)   
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5.2 Förändringar och effekter för kreditprocessen 

 
Idag mäter Länsförsäkringar Bank riskerna på ett helt annat sätt och får ett bättre underlag för 
hur stor sannolikheten är att kunden fallerar. Parametrarna är ungefär desamma som tidigare, 
men däremot finns fler bakomliggande beräkningar som ger en bättre inblick i vad det är som 
kunden inte lever upp till i en kreditbedömning. En faktor som har fått större betydelse är att 
systemet hanterar kunden så att den hamnar i den riskklass som faktiskt överrensstämmer med 
risken. Det innebär att det är lättare för oss att skilja kunders risk åt och det leder till att kunderna 
inte hamnar i samma riskgrupp trots att de kan skiljas åt på vissa parametrar, vilket kunde hända 
emellanåt innan Basel II började tillämpas. ”Exempelvis kunde tidigare två olika kunder hamna på 
samma riskvikt enbart för att säkerheten är densamma”.  En annan viktig betydelse är att systemet tar 
med i beräkningen hur kunden skött sina tidigare kreditbetalningar. Slarviga kunder hamnar på 
det viset i en lägre riskklass. (Johansson, 090507) 
 
Det har skett förändringar för kreditchefer, kredithandläggare och de rådgivare som jobbar med 
krediter. Det är mer tidskrävande till en början innan implementeringen är klar och 
kredithandläggarna fått mandat att besluta i vissa frågor som idag kräver tvåmanskomplettering. 
Framöver är tanken att fler kredithandläggare ska känna en större säkerhet i sitt beslutsfattande.  
(Svensson, 090428) 
 
Kredithandläggaren har ett stort ansvar att lära sig hantera vad det är som gör att en kund 
hamnar i en viss PD-klass. På sikt leder det till en utveckling för kredithandläggaren och ger en 
ökad förståelse. "Tvåmanskompletteringen är en bekräftelse för att vi jobbar rätt och leder till ett bättre 
beslutsfattande." (Pettersson, 090514)   
 
Länsförsäkringars KALP-kalkyl har funnits som analysverktyg vid kreditbedömning i banken 
långt innan Basel II infördes. Tillsammans med de två andra riskmåtten är syftet att effektivisera 
och fördjupa kreditbedömningsprocessen. Enligt Länsförsäkringar ska det leda till en komplett 
bild av den kreditsökande. (Johansson, 090507) 

 

5.3 Förändringar och effekter för bolånekunderna 

 
Kreditbedömning har blivit mer riskkänslig och detta har lett till att de som hade svårigheter 
tidigare har fått ännu svårare att beviljas lån. Det har blivit mer fokus på hur kunderna hanterar 
sin interna skötsel i banken. Det innebär att nya kunder inte kan hamna i de bästa PD klasserna 
förrän vi ser hur de sköter sig. Slarviga kunder får således det alltså svårare, men ambition är att 
alltid hjälpa kunder och se bakomliggande orsaker till varför de inte skött sina åtaganden. ”Vår 
förhoppning är att Basel II bidrar till att våra kunder är mer trogna mot sin bank.” (Svensson, 090428)  
 
Hamnar kunden i en riskklass som gör att lån inte kan beviljas så gör banken alltid sitt yttersta för 
att hitta en lösning. Är det en kund som kan bemöta det på rätt sätt krävs oftast bara några 
justeringar så kan vi därefter göra en ny prövning. Men som det ser ut idag så väljer de flesta 
kunder som får ett nej att istället söka kredit på annat håll. ”Jag skulle vilja se att de kunder som söker 
kredit först kan visa banken att de klarar av att leva på en minskad marginal, men oftast är det snabba beslut 
som krävs för att kunden ska tillfredställas.” (Johansson, 090507)   
 
De kunder som kan missgynnas är de med låg inkomst, låg säkerhet eller de som har ett 
betalningsbeteende som inte tilltalar Länsförsäkringar Bank. På en mindre ort, som exempelvis 
Tierp, finns en bra kännedom om många kunder som innebär att personalen känner till 
förhållandena kring många kunder på ett sätt som är bra för banken. Det kan också ha betydelse 
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att vi nu går in i en tid med lågkonjunktur med arbetslöshet som följd hos många invånare på en 
sådan ort. Det innebär att handläggaren skall se till att kunden har en trygghet på jobbet och en 
situation som är bra innan man beviljar krediter. På en ort som är så dominerande av industrier är 
det särskilt viktigt i lågkonjunkturer med tanke på att den branschen ofta blir hårt drabbad och 
det berör många av invånarna i kommunen. Det kan också påpekas att många yngre har svårare 
att få bolån då det är vanligt att de inte har en kontantinsats på 10 % som ofta krävs vid köp av 
fastighet. Länsförsäkringar Bank belånar till max 90 % och tillämpar inte topplån, som vissa 
andra banker gör. Istället försöker man så långt det går att hitta andra lösningar genom att 
exempelvis ta säkerhet från annat håll. Samtidigt ska sägas att fastigheter på en mindre orter inte 
har samma marknadsvärde som i större städer. ”Det kommer alltid att finnas kunder vi inte kan bevilja 
lån och det är säkert mer vanligt på en ort där sysselsättningsgraden inte är lika hög som i större städer.” 
(Johansson, 090507) 
 
Länsförsäkringar Bank har för avsikt att kunderna inte ska märka av implementeringen i samma 
mån som banken. Däremot kan det finnas risk att det på längre sikt blir allmänt känt hur man 
arbetar med riskbedömning. Kunder som finns i glesbyggd kan få det svårare vid stora 
konjunktursvängningar, men tendensen hittills har varit att bostadspriserna hela tiden ökar. Kan 
på sikt leda till att dessa kunder får betala mer. Det är viktigt för oss kredithandläggare att de 
kunder med lägre kreditvärdighet inte är sämre människor för det. Vi har ett stort ansvar att våra 
kunder behandlas på ett professionellt sätt. ”Reglerna för våra kunder har inte blivit hårdare, däremot 
sorteras dom in i olika riskklasser på ett sätt som gör det lättare för banken att mäta risk.”  (Johansson, 
090507) 
 
De kunder som söker kredit idag har ofta inte tänkt på vilka konsekvenser det skulle få om 
räntorna går upp och deras kostnader ökar. Kredithandläggarna måste ansvara för att våra kunder 
är medvetna om det och därför är beredda på att den risken finns. Banken har som mål att se 
långsiktigt när vi beviljar krediter. (Pettersson, 090514)   



 

27 

6 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuterar vi de frågor som vi ställt oss i det inledande kapitlet. Vi förklarar och tolkar 
innebörden av det som våra respondenter berättat i intervjuerna. Meningen är att det vi skrivit här skall ge så bra 
svar som möjligt på frågorna från det inledande kapitlet. Ingen ny information tillförs här utan vad som kommit 
fram av intervjuerna skall redan ha presenterats i de två föregående kapitlen.        
 

6.1 Vad denna studie ville ha svar på 

 
De frågor vi ville undersöka var: 
 

 Vilken påverkan har implementeringen av Basel II medfört för Länsförsäkringars 
kredithandläggare i kreditprocessen? 

 

 Vad har införandet av Basel II inneburit för banken och bankens kunder? 
 

 Har banken vid prissättning av krediter börjat anpassa utlåningsräntan och övriga villkor 
efter den riskprofil som kunden har? Har det att blivit en mer individuell 
kreditbedömning? 

 

 Kan banken idag genom de nya reglerna välja vilka kunder man vill ha och indirekt neka 
kunder som inte är önskvärda ur ett riskperspektiv? 

 

 Har Basel II fått olika konsekvenser för olika delmarknader? Dvs. skillnader på olika 
orter? 

 
Dessa frågor diskuteras i det följande avsnittet. 
 

6.2 Analys och diskussion kring frågeställningarna 

6.2.1 Implementeringen och kreditprocessen 

Länsförsäkringar har kommit långt i implementeringen av Basel II och har byggt upp en 
avancerad IRK metod för hushållsexponeringar. Det nya systemet innebär egentligen inte några 
dramatiska förändringar i kredithandläggarens arbete med kreditbedömningar. Arbetsrutiner 
skiljer sig inte så mycket från tidigare. Precis som innan använder banken fortfarande KALP-
kalkylen vid kreditbedömning men den används nu tillsammans med IRK. 
 
Den nya IRK-metoden har inte inneburit några förenklingar i kreditprocessen på så sätt att det 
skulle gå enklare eller snabbare i kreditbeviljningsprocessen. Det ligger precis som innan ett stort 
ansvar på kredithandläggaren att skapa sig en bild av hur betalningsbeteendet är hos den sökande 
samt vilken utgiftsstruktur denna har. KALP-kalkylen används för att få en komplett bild av den 
kreditsökande. En underkänd KALP innebär avslag på krediten. Det gäller ändå för de som tar 
kreditbeslut att vara vaksamma. Högriskkunder kan visa upp en bra KALP genom att de har 
mycket bra inkomster. Men de kan ha dyra konsumtionsvanor som är svårt för banken att 
observera.  
 
Utvecklingsarbetet och implementeringen har varit en process som lett till bättre kännedom och 
kontroll över bankens risker. Genom Basel II och bankens IRK-metod har man kunnat sänka 
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kapitalkravet vilket också innebär besparingar. Ur konkurrenssynpunkt har det varit nödvändigt 
att införa dessa nya metoder och rutiner då även de övriga större bolåneinstituten infört eller skall 
införa IRK. 
 
De kredithandläggare vi intervjuat anser att arbetsmetoderna har förändrats, men de förändringar 
vad gäller hantering och policy i kundmötet upplevs inte som särskilt stora. Idag finns enligt 
kredithandläggarna ett bättre och mer utvecklat system att luta sig tillbaka mot och det leder till 
att mer fakta finns att tillgå om varför krediter beviljas eller avslås. Vilket innebär att verktygen i 
kreditbedömningen inte bidrar till en lika viktig kännedom om kundens vanor alternativt 
kredithandläggarens magkänsla. Kredithandläggarna anser vidare att hanteringen av kunder är 
väldigt individuell och rådgivarna har olika kreditbedömningsstilar. 
 
Konsekvenserna idag ser vi inte som stora utan mer som en del av något som på längre sikt 
kommer att leda till en annan bedömning och villkor. Vi ser en viktig del av implementeringen av 
Basel II för kredithandläggarna då det medför en bättre förståelse i kreditbedömningen. De kan 
göra analyser av risker på ett bättre sätt än tidigare och därmed bli säkrare i sitt agerande 
gentemot kunder. Regelverket har påverkat arbetsmetoderna, men det är idag få kunder som 
känner till dessa förändringar. Det tar sannolikt lång tid innan kunderna får en uppfattning om 
hur bedömningen förändrats. Det är inte vanligt förekommande att söka krediter hos en bank, 
utan när det handlar om bostadslån är det något som i de flesta fall bara sker ett fåtal gånger. Det 
kunderna istället märker av tydligare är hur bankerna skiljer på olika typer av krediter. 
Instrumentet har tenderat i att Länsförsäkringar kan och kommer att ta rätt betalt utifrån den risk 
som den enskilde kunden har. Regelverket har således blivit ett instrument för banken att mäta 
olika typer av risker. Det finns också anledning för oss att se det som ett måste då banken 
förhållandevis är ny och inte funnits lika länge som andra större banker. Länsförsäkringar räknas 
som en nischbank, men har en ambition att växa. Basel II- regelverket utgör ett instrument som 
hjälper banken att mäta sina risker och utvärdera om de följer målen, vilket vi tror är en 
bidragande faktor till varför banken valt att implementera Basel II. Bolånemarknaden är en 
marknad där konkurrensen är mycket hård. Riskhanteringssystemet har medfört att 
Länsförsäkringar gjort en omfattande systemutveckling som lett till viktiga fördelar med 
kapitallättnader som följd. I förlängningen ser vi därför att det finns skäl för Länsförsäkringar 
Bank att öka sitt kreditutbud. Då bankens hushållsportfölj kännetecknas av krediter med hög 
säkerhet får det konsekvensen att Basel II gör det än mer fördelaktigt när banken har mycket låga 
kreditförluster. Banken följer således grundvärderingarna för varumärket Länsförsäkringar och 
har en bank med stort förtroende och trygghet.  
 
Kredithandläggaren har inte lika stor påverkan i kreditgivningsprocessen som tidigare, istället ser 
vi en mer jämlik bedömning av kunderna som leder till en rättvisare bedömning. Vi anser att 
Basel II leder till en stabilare kreditmarknad, vilket även Finansinspektionen och Länsförsäkringar 
Bank anser. Hos kredithandläggarna på Länsförsäkringar finns en stor förståelse för kundernas 
situation vilket betyder att de följer sin policy och har en utgångspunkt att hantera sina kunder på 
ett professionellt och rättvist sätt. Det är ett ansvar som finns för att bevara det starka 
varumärket och det är viktigt att inte se kunder med låg kreditvärdighet som sämre människor.  
Däremot tror vi att resultatet kan leda till en större klyfta mellan fattiga och rika i samhället. Basel 
II innebär att kredithandläggarna blir säkrare i sin bedömning och det leder till att förtroendet för 
banken ökar om de sköter sin hantering på ett tillförlitligt sätt. För banken innebär det att 
förlusterna troligtvis kommer att bli lägre.  
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6.2.2 Räntediversifiering 

Den utveckling mot större räntediversifiering som alla bedömare var överens om att Basel II 
skulle leda till har vi ännu inte sett några tydliga spår av, åtminstone inte på bolånemarknaden. 
Visst kan Länsförsäkringar Bank pruta mer på räntan hos kunder som man verkligen vill knyta till 
sig eller behålla, samt ge något bättre villkor eller några punkters ränterabatter för kunder som 
flyttar eller håller kvar sin bank och försäkringsaffärer. Men i dagsläget har det inte skett någon 
utveckling som skulle innebära att t.ex. en kund i riskklass (PD-klass) A eller B erbjuds en 
avsevärt lägre ränta än en kund som återfinns i klass E exempelvis. Men från våra intervjuer har 
vi fått signaler om att det kan bli betydligt mer räntediversifiering i framtiden. Huruvida Basel II i 
dagsläget skulle ha medfört ökad räntediversifiering på kreditmarknaden för företag är ju en 
intressant fråga. Normalt sett finns på den sidan ett större utrymme för förhandling om räntor 
och andra villkor vilket talar för att en ökad räntedifferentiering sannolikt visar sig mer på den 
marknaden. (Anm. Denna studie handlade bara om privata bolån.) 
 
Kredithandläggarna som vi har intervjuat tror att Basel II kan leda till diversifierad ränta på ett 
sätt som inte tidigare fanns. Vi tror att en mer riskjusterad och diversifierad ränta kan leda till att 
kunder blir mer medvetna hur banker mäter risk. Det i sin tur bidrar till en ökad kännedom om 
vad som krävs för att vinna fördelar i villkor och prissättning. Det kräver således en bra 
förhandlingsstyrka. Om vi ser på den här tesen i ett större perspektiv på längre sikt kan det i sin 
tur innebära att det kommer leda till tydligare "vinnare" och "förlorare" på bolånemarknaden.  
 
Intervjuresultaten har visat att de viktigaste parametrarna för att hamna i en låg riskklass är 
kunder med god betalningsförmåga, bra geografiskt läge med säkerhet och en kund som präglas 
av god intern skötsel. Kunder med hög inkomst, god kreditvärdighet, säker anställning och som 
har en säkerhet i centrala och populära lägen kan därför ses som vinnare. Motsatsvis blir 
förhållandet att kunder med dålig kreditvärdighet, med säkerhet i ett sämre geografiskt läge 
(glesbygd), med låg inkomst eller som inte har en anställning blir förlorare med riskjusterad ränta.  
 
Kunder som uppmärksammar hur räntesättningen på en bank går till kan skaffa sig information 
om vilka parametrar banker anser vara viktigast och på så sätt ändra förutsättningar för att öka 
sina chanser till bättre villkor. Enligt oss leder det till att Basel II ställer högre krav på 
kredithandläggarna som på ett bra sätt måste kunna fånga in en helhetsbild av kundens vanor och 
betalningsbeteende. Här kan det annars uppstå ett problem som innebär att kunden har bättre 
kännedom om sin kreditrisk än kreditgivaren. Ser man det ur en positiv bild kan det leda till att 
kunder blir mer riskmedvetna och har en förståelse till vad som krävs för att få hög 
kreditvärdighet. Kunder får mer påtagligt veta hur viktigt det är att exempelvis inte dra på sig en 
betalningsanmärkning, som i vissa fall kanske beror på rent slarv från kundens sida.  
 
Konsekvenserna av Basel II leder till en ökad skillnad mellan kunderna och kan vidare betyda att 
det sker en segregering med hänsyn till villkor och räntesättning.  
 

6.2.3 Förändringar för kunderna 

För kundernas del har Basel II än så länge inte inneburit några större märkbara förändringar. Det 
var ju sagt i tidigare forskning att lågriskkunder skulle vara vinnare då det nya regelverket skulle 
gynna bankernas kapitalkrav om dem håller en högre andel säkra krediter. Bankerna skulle därför 
vara mer motiverade att knyta till sig lågriskkunder genom att erbjuda lägre räntor för dessa. På 
bolånemarknaden har detta inte visat sig ännu. Basel II är heller inget som bankerna informerar 
kunderna om. Från kundernas perspektiv sker kreditbedömningen på samma sätt som tidigare. 
En tänkbar förklaring till varför banken inte kommunicerar fördelarna med Basel II till sina 
bolånekunder kan vara att banken vill dra nytta av bättre räntemarginaler. Varför skulle bankerna 
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uppmuntra sina kunder att utnyttja den prutmån som finns? Framöver kanske låntagarna blir mer 
medvetna om detta, men i dagsläget betalar många högre ränta än nödvändigt.       
 
Kunder som finns i glesbyggd kan få det svårare vid stora konjunktursvängningar, men 
tendensen hittills har varit att bostadspriserna hela tiden ökar. Kan på sikt leda till att dessa 
kunder får högre räntor. I glesbygd och särskilt orter där arbetslösheten stiger mer än i större 
städer vid lågkonjunktur kommer det att vara svårare att beviljas lån. Vi ser en fara i kalkylräntan 
(på Länsförsäkringar 6,5% idag) som är en beräkning på hur mycket pengar som finns kvar med 
hänsyn till kundens utgifter. Snittet är enligt FI på 7,5% (se figur 3.1) och skiljer sig avsevärt 
mellan olika banker. Kalkylräntan ändras utifrån konjunktur, men det finns en osäkerhet då ingen 
kan förutse hur marknadsräntorna ändras framöver . Här har Riksbanken en central betydelse att 
dämpa effekten vid lågkonjunktur och sänka reporäntan. Idag ser vi väldigt låga räntor vilket är 
ett tecken på hur Riksbanken sänkt reporäntan och på så vis vill få samhällets medborgare att 
konsumera i större (samma) utsträckning för att motverka lågkonjunktur. Det vi ser idag är att 
det finns en återhållsamhet hos samhällets medborgare då vi överallt i media får intrycket att vi 
befinner oss i en finanskris. Resultatet med implementeringen av Basel II kan på mindre orter ses 
som fördelaktigt för banken. Konkurrenskraften förstärks och banken kan ge sina kunder bättre 
villkor och räntor.     
 
På frågan om banken idag genom de nya reglerna väljer att indirekt neka kunder som inte är 
önskvärda ur ett riskperspektiv har vi egentligen inte fått något tydligt svar. Det är möjligt att 
banken i sådant fall inte heller skulle vilja berätta det. Men givetvis finns det kreditsökande som 
med hänsyn till osäkerhet om deras kreditvärdighet och betalningsskötsel inte är önskvärda som 
kunder. Åtminstone inte till den räntenivå som mer säkra kunder betalar. Basel II har inte lett till 
att det blivit vanligare att ge avslag. De kunder som ligger på gränsen mellan beviljande eller 
avslag kan märka är att processen kan ta mer tid då tvåmanskomplettering måste genomföras. 
Enligt intervjuerna framgick det att det inte är ovanligt att de sökande istället söker sig till andra 
banker. Att göra en process långsam kan ju till viss del ses som ett indirekt avslag. Men avsikten 
är givetvis först och främst att göra en seriös och noggrann kreditbedömning där man givetvis 
även från bankens sida vill se ett beviljande.      
 
Länsförsäkringar har idag väldigt stor andel av sin bolånestock i de främsta PD-klasserna vilket är 
ett tydligt tecken på vilka kunder banken tar in. Men det ska påpekas att dessa beräkningar sker 
minst en gång om året och då även kan betyda att bankens kunder är skötsamma och på så vis 
hamnar där. Med hänsyn till att det inte går att hamna i en PD-riskklass A som ny kund är det en 
tes som förstärker resonemanget. Det betyder således att Länsförsäkringars kunder sköter sina 
åtaganden gentemot banken på ett bra sätt. Annars finns en fara i att enbart välja kunder med 
god kreditvärdighet då det istället leder till att kundrelationer påverkas i negativ bemärkelse. 
Samtidigt finns en ökad förståelse hos kredithandläggarna vilket också betyder att det blir lättare 
att förklara sitt beslut som ger en större förståelse hos kunderna.  
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7 SLUTSATSER OCH AVSLUTNING 
 

7.1 Sammanfattande slutsatser 

 
 Basel II har varit övervägande positivt för Länsförsäkringar Bank. Det har varit ett omfattande 
och kostsamt arbete att utveckla och implementera nya metoder och system (bland annat IRK-
metoden som vi beskrivit) men man upplever det som en lönsam och nödvändig investering. 
 

 Att utveckla en egen IRK-metod har varit nödvändigt ur konkurrenssynpunkt. Basel II har 
inneburit lägre kapitalkrav och bättre rating vilket gett väsentligt lägre upplåningskostnader.  
 

 Räntedifferentiering har inte vuxit fram in någon större utsträckning. Men framöver kommer 
den utvecklingen förmodligen igång på bolånemarknaden och lågriskkunder kommer att gynnas 
relativt högriskkunder. 
 

 Banken har inte börjat neka vissa kunder som en effekt av Basel II. Men säkra lågriskkunder 
har relativt högriskkunder blivit än mer fördelaktiga ur lönsamhetsperspektiv.  
 

 Kunderna har inte märkt av Basel två på något dramatiskt sätt. Ur deras perspektiv sker 
kreditprocessen i princip som tidigare. Svaga kunder har fått det något svårare att beviljas lån från 
Länsförsäkringar Bank samt att det blivit längre handläggningstider då så kallade 
tvåmanskompletteringar måste genomföras.  
 

 Det är av stor betydelse i kreditbedömningen vilken säkerhet, KALP- kalkyl, geografiskt läge 
samt betalningsbeteende kunden har. 
 

 En tänkbar förklaring till varför banken inte informerar kunderna om Basel II i någon större 
utsträckning kan vara att de vill dra nytta av högre räntemarginaler och alltså inte avslöja den 
prutmån som finns. (Särskilt för bolånekunder med låg risk) 
  

 Länsförsäkringar kan ses som vinnare då en stor andel av bankens kreditportfölj består av 
bolån som kännetecknas av bra säkerheter och låg risk. En bank med sådan profil gynnas av 
Basel II.  
 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 
En liknande studie kan göras på kreditmarknaden för företag. Det skulle vara intressant att 
kartlägga hur kreditprocessen och villkoren för krediter påverkats inom det segmentet. Vi kan 
tänka oss att Basel II haft en större betydelse där.  
 
Det skulle också vara intressant att göra en jämförelse mellan olika bankers IRK-metoder för att 
kartlägga skillnader och eventuella konsekvenser av det. 
 
Flera av slutsatser i denna uppsats tåls att studeras mer ingående. Både som en fördjupad 
kvalitativ studie eller som en studie av kvantitativ karaktär.    
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hämtad 2009-05-03 

 

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 

 

 

INTERVJUGUIDE - frågor och punkter att ta upp vid intervju. 
 
 
Allmänna och mer övergripande frågor om Basel II och LF´s bolåneverksamhet: 
 

- Hur har bolånemarknaden förändrats sedan införandet av Basel II? Vilka för- och 
nackdelar har Basel II inneburit LF-bank? 

 

- Vilka effekter har Basel II haft på eran bolåneverksamhet? Kan ni se några särskilda 
problem eller svårigheter för er eller för någon specifik kundgrupp? 

 

- Vad i implementeringen av Basel II har förändrat arbetssituationen/kreditprocessen 
gentemot kunderna? – hur, varför, orsaker? 

 
 
Räntesättning, villkor, kunder, kreditprocessen: 
 

- Har införandet av Basel II påverkat er räntesättning. Får olika bolånekunder olika räntor? 
Har det inneburit att kunder med hög kreditvärdighet generellt sett fått lägre ränta? (Och 
högriskkunder fått högre ränta?) Dvs. har det blivit en ökad räntediversifiering? Mer 
individuell ränta? 

 

- Får vissa kundgrupper några specialanpassade villkor (andra än räntan)? 
 

- Har Basel II inneburit att ni gör en mer noggrann kreditbedömning? Vilka faktorer har 
fått större betydelse än tidigare?  

 

- Vilka kunder är de mest lönsamma? Finns det några typiska kundgrupper som ni vill öka 
utlåningen till som en följ av Basel II och IRK-metoden? Blir det möjligt för vissa 
kundgrupper att pruta kraftigare på räntan? Är ni flexiblare i räntesättningen?  

 

- Finns det några kunder som är förlorare på Basel II. Finns det kunder som ni idag inte 
kan (eller vill) bevilja bolån pga. Basel II.  

 

- Har en sådan faktor som ”magkänslan” fått mindre betydelse för beslutet att bevilja 
bostadslån? Finns det kunder som ni vill bevilja lån men som regelverket hindrar? Går det 
att göra undantag då magkänslan är positiv /kunden har en bra relation till banken etc? 

 

- Finns det en policy som säger hur kunder med låg kreditvärdighet ska hanteras för att inte 
skada Länsförsäkringar som varumärke? 

 

- Informeras kunderna på något sätt om Basel II? 
 
 



 

35 

Övriga frågor: 
 
-   Har LF-bank tack vare reglerna i Basel II stått starkare under finanskrisen och haft någon 
finansiell fördel av att följa Basel IIs regler? 
 
-   Finns det några övriga viktiga aspekter som ni vill berätta utöver det vi redan diskuterat? 
 
-   Har det blivit vanligare att kunder hamnar i lägre riskklass efter Basel II infördes? Är systemet 
utformat så att det är svårare att få lån jämfört med innan implementeringen?  
 
-   Vilka tillåtna marknadsvärderingsmetoder finns på erat kontor? Vilken hänsyn tas till 
konjunkturutveckling? Hur viktig är den lokala kännedomen? 
 
-   Hur hanterar ni kunder med låg kreditvärdighet och som är på gränsen till att få lån, men som 
är helkunder i bolaget med många produkter? Har ni något ansvar att hjälpa sådana kunder med 
exempelvis KALPEN för att få en mer fördelaktig privatekonomi.  
 
-   Vilka lösningar finns vad gäller amortering? Återbetalningstid? 
 
 
Fler Frågor om kredithandläggningen mm: 
 
   

- Finns det en uttalad policy hur kunder med låg kreditvärdighet hanteras för att inte skapa 
en ”ond spiral”. ”jag fick inte samma ränta som min granne” 

- Finns det en förståelse hos dessa kunder varför? 

- Jobbar ni med riskjusterad ränta? (Kunder med bättre betalningsförmåga får bättre 
villkor) 

- Större arbetsbörda för den enskilde kredithandläggaren? 

- Kan det leda till en ond spiral för svagare kunder att deras sämre kreditvärdighet ger 
högre räntor? 

- Vilka kunder är mest lönsamma? Lågrisk eller de som har svårigheter dröjsmålsränta? 

- Hur mycket går det att differentiera räntorna med hänsyn till konsumentkreditlagen? 

- Har kund en fördel i form av större säkerhet om denna bor centralt eller i populära lägen? 

 


