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Sammanfattning 
Den 1 januari 2007 träder det nya Basel II-regelverket och dess kapitaltäckningsregler i kraft 
genom ett EG-direktiv som blir bindande för Sverige. Kapitaltäckningskravet är en lagstadgad 
lägsta nivå på kapitalbas som en bank måste hålla i förhållande till de risker man åtagit sig. I 
Basel II ska kopplingen mellan risk och kapitalkrav bli närmare i varje enskilt fall. För att 
beräkna storleken på kreditriskexponeringen kommer bankerna att kunna välja mellan två 
olika metoder; schablonmetoden och den interna riskklassificeringsmetoden, IRK-metoden.  
 
För Sveriges del kommer speciellt bolånemarknaden med sina mycket låga kreditförlustnivåer 
att bli gynnsamt behandlad, men även övrig utlåning till hushåll förväntas få ett lägre 
kapitalkrav. Det nya regelverket kommer också att leda till en ökad fokusering på låntagaren 
eftersom dennes kreditkvalitet på ett tydligare sätt kommer att kopplas till kapitalkravet. 
 
Syftet med uppsatsen är att studera Basel II:s regler för kapitaltäckning samt beskriva och 
förklara dess effekter på bolånemarknaden. Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats och 
en kvalitativ metod. Vi har samlat empiri genom att intervjua två bolåneinstitut, två banker 
samt utfört två intervjuer på Finansinspektionen.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt oss av en referensram i två kapitel. Det första 
kapitlet redogör för Basel II:s  kapitaltäckningsregler. I det andra kapitlet redogör vi för teori 
som förklarar vilka alternativ det finns för räntesättning genom att behandla den fasta och den 
riskjusterade låneräntan. 
 
I korthet har vi kommit fram till att bankernas kapitalbindning kommer att minska på sikt, 
men med en försiktighet som beror på att bankerna har krav från marknaden och 
ratinginstituten, utöver deras eget krav och myndigheternas. Vidare leder Basel II till en mer 
riskjusterad räntesättning, vilket kommer att leda till lägre räntor. Detta har delvis redan idag 
fått effekter på bolånemarknaden. Lönsamheten för bolån kommer att öka och således också 
konkurrensen om bolånekunderna. På sikt kommer också kundernas riskmedvetenhet att öka 
och det kommer att bli en större diskussion om kundens risk vid kreditprövning för bolån. 
 
Bankerna kommer direkt att få nytta av det minskade kapitalkravet. På sikt kommer också 
kunderna att få del av vinsten men hur stor del som tillfaller kunden beror på 
konkurrenssituationen på marknaden. Samhället i stort får indirekt nytta av Basel II-reglerna.  
 
Kunder med låg risk blir vinnare eftersom de får en lägre riskpremie och därmed lägre ränta, 
eftersom räntorna blir riskjusterade. Kunder med hög risk får istället en högre riskpremie och 
därmed en högre ränta.  
 
Vinnare är personer med god kreditvärdighet och dessa karakteriseras av intern skötsel, en 
säker anställning samt en hög inkomst. Vidare har dessa personer en god säkerhet i 
fastigheten, normalt i centrala eller populära lägen. Vinnare är även de personer som har en 
god förhandlingsstyrka. Förlorarna är de personer som har dålig kreditvärdighet och som inte 
skött sitt engagemang i banken, har låg inkomst eller inte har tillsvidareanställning. 
Säkerheten värderas också i fastigheten och geografiskt blir personer som bor i glesbygden 
förlorare.  
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Abstract 
January 1, 2007, the new Basel II accord and its capital requirement regulation will come into 
force through EU-directives. This will be binding for Sweden. The capital requirement is the 
compulsory lowest level of the capital base that a bank must hold in relation to the risks. 
According to the Basel II accord, the relationship between risk and capital requirement is 
getting stronger. To calculate the credit risk exposure the banks will be able to choose 
between two different methods; the standard method and the internal risk classification 
method (the IRK method). 
 
For Sweden, especially the housing loan market with its low credit loss levels will be 
favoured, but also other types of lending to households are expected to get lower capital 
requirements. The new regulation will also lead to an increased focus on the borrower since 
his credit rating will have a more distinct link to the capital requirement.  
 
Our purpose with this paper is to study Basel II’s regulation for capital requirement and to 
describe and explain its effects on the housing loan market. We have used a hermeneutical 
view and a qualitative method. We have gathered results through interviewing two housing 
loan institutes, two banks and done two interviews with the Swedish Financial Supervisory 
Authority.  
 
To achieve the purpose of this paper, we have used a frame of reference in two chapters. The 
first chapter describes Basel II’s capital requirement regulation.  In the second chapter, we 
give an account of the theory that explains what options there are for interest rates. We 
describe both the fixed and the risk-adjusted interest rate.  
 
Briefly, we found that the capital requirement of the banks will decrease in the long run, but 
that the banks will be cautious in the short run, due to the demands from the market and the 
rating institutes, the demands of the banks themselves and the demands of the authorities. 
Further, Basel II leads to more risk-adjusted interest rates, which leads to lower ditto. This has 
partly already affected the housing loan market. The profitability for housing loans will 
increase and therefore the competition on the housing market will stiffen. In the long run, the 
risk awareness of the customers will increase and there will be more discussions about the risk 
of the customer during the credit rating process.  
 
The banks will benefit directly from the decreased capital requirement. In the long run, the 
customers will get a part of the gain, but how much they will get depends on the competition 
on the market. The society as a whole will benefit indirectly from the Basel II accord. 
 
Low-risk customers will be the winners since they get a lower risk premium and thereby a 
lower interest rate. High-risk customers will instead get a higher risk premium and thereby a 
higher interest rate.  
 
Persons with a good credit rating will gain from the changes. These persons often have a good 
loan history, a secure employment and a high income. Furthermore, those persons have a 
good security in the real estate property, which is generally in central or otherwise attractive 
locations. Persons with good bargaining power will gain as well. The persons who will be 
disfavoured are those with a bad credit rating and those who have not handled their business 
in the bank in an appropriate way, those who have a low income or do not have permanent 
employment. The security in the real estate property is also judged and persons living in 
sparsely populated areas will be disfavoured.  
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till ämnesområdet. Vi presenterar uppsatsens syfte 
och frågeställningar samt redogör för uppsatsens målgrupp och för de avgränsningar vi 
gjort. Vi avslutar med att förklara vilka delar uppsatsen innehåller. 

1.1 Bakgrund 
Den 1 januari 2007 kommer EU-direktivet Basel II att träda i kraft i Sverige och övriga EU. 
Syftet med Basel II och dess kapitaltäckningsregler är att främja stabiliteten i det finansiella 
systemet och skapa likartade konkurrensförhållanden för internationellt aktiva banker. 
Kapitaltäckningskravet är den lagstadgade lägsta nivån på kapitalbas som en bank måste hålla 
i förhållande till de risker man åtagit sig. (FI, 2002:8)  
 
Enligt dagens regler ska banker ha ett kapital som uppgår till minst 8 % av den riskexponering 
som deras utlåning, placeringar, derivatkontrakt m.m. innebär. En riskbaserad kapitaltäckning 
innebär att olika låntagare, i avseendet kreditrisk, tilldelas olika riskvikter som är knutna till 
risken att låntagaren inte kan fullgöra sina låneåtaganden, dvs. kommer på obestånd. 
Kapitalkravet beräknas som lånebeloppet multiplicerat med riskvikten gånger 8 procent. Det 
finns relativt få olika vikter i Basel I och samma riskvikt tillämpas t.ex. på alla lån till företag 
och enskilda, med endast ett undantag för enskilda som ställt egna hus eller lägenhet som 
säkerhet och därmed har lägre riskvikt. Denna grova kategorisering speglar dock inte den risk 
som olika låntagare medför banken. (FI, 2002:8) 
 
I Basel II ska kopplingen mellan risk och kapitalkrav bli närmare i varje enskilt fall och det 
ställer krav på bankernas risk- och kapitalhantering. Efter införandet av Basel II kommer 
bankernas interna system, förutsatt att tillsynsmyndigheterna finner dem tillfredsställande, 
även att få användas för att beräkna bankernas lagstadgade kapitalkrav. (Lind, 2005) För att 
beräkna storleken på kreditriskexponeringen kommer bankerna att kunna välja mellan två 
olika metoder; schablonmetoden och den interna riskklassificeringsmetoden, IRK-metoden. 
(FI, 2002:8) 
 
Allmänt innebär de nya Basel II-reglerna att krediter med låg risk får lägre kapitalkrav och att 
krediter med hög risk får ett högre kapitalkrav. De typer av kredit där man ser den tydligaste 
effekten är bl.a. bostadskrediter till hushåll samt lån till stora, kreditvärdiga företag, som i 
genomsnitt får lägre kapitalkrav i båda metoderna. Konsekvensen bör alltså bli att bankerna 
kräver lägre räntemarginaler för bostadskrediter. (FI, 2004) 

1.2 Problemformulering  
Enligt Finansinspektionen är det sannolikt att de banker som kommer att använda sig av IRK-
metoden kommer att få sänkta kapitalkrav. Det beror på att användningen av avancerade 
interna riskhanteringsmetoder premieras med lägre kapitalkrav, eftersom riskhanteringen 
därmed blir bättre. Det beror också på att svenska banker internationellt sett har stor andel av 
den typ av krediter som får sänkta kapitalkrav, bl.a. bolån och andra krediter till 
privatpersoner. (FI, 2004) 
 
Storbankernas riskbuffertar är fortsatt goda och klart över miniminivån på 8 %. 
Handelsbanken och SEB har en kapitaltäckningsgrad på ca 10 %, medan 
Föreningssparbanken och Nordea ligger på ca 9,4 %. Fördelen med denna goda kapitalisering 
är att den erbjuder en buffert mot negativa händelser och störningar. Nackdelen är att 
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pengarna kan behövas för fortsatt expansion för att säkerställa den långsiktiga 
intjäningsförmågan och stabiliteten. Det handlar alltså om att hitta en balans mellan stabilitet 
på kort och lång sikt. (FI, 2005) 
 

 
Figur 1.1: Kapitaltäckningsgrad för de fyra storbankerna under åren 2001-2005   
 
De svenska bankerna har enligt Finansinspektionen haft en gynnsam utveckling de senaste 
åren, trots pressade räntemarginaler. Detta har huvudsakligen fyra orsaker. Den första är 
omfattande rationaliseringsprogram som har pressat kostnaderna, delvis p.g.a. elektronisering 
av rutinartade tjänster. Den andra orsaken är ökad bostadsutlåning där de låga räntorna har 
drivit på prisutvecklingen för bostadsrätter och villor. En tredje orsak är att provisionerna har 
ökat, bl.a. på grund av börsuppgången och ökat användande av olika bankkort. Den fjärde 
orsaken är att kreditförlusterna är extremt låga sett för banksektorn som helhet. (FI, 2005) 
 
Utlåningen till bostäder har under år 2005 fortsatt att öka som en följd av stigande 
bostadspriser och låga räntor. Räntenettot har påverkats positivt av den kraftiga 
utlåningsökningen. Å andra sidan har det låga allmänna ränteläget inneburit en generell 
pressning av marginalerna. (FI, 2005) 
 
Kraftigt stigande räntor skulle innebära att räntekostnaderna skulle bli svåra att betala för 
kunder med höga lån relativt sina inkomster. En sämre återbetalningsförmåga hos kunderna, 
kanske också i kombination med fallande pantvärden, skulle onekligen innebära 
kreditförluster för banker och bolåneinstitut. Kreditförlusterna för de fyra storbankerna 
befinner sig för närvarande på en mycket låg nivå. (FI, 2005) 
 
För Sveriges del kommer speciellt bolånemarknaden med sina mycket låga kreditförlustnivåer, 
att bli gynnsamt behandlad, men även övrig utlåning till hushåll förväntas att få ett lägre 
kapitalkrav. Det nya regelverket kommer också att leda till en ökad fokusering på låntagaren 
eftersom dennes kreditvärdighet på ett tydligare sätt kommer att kopplas till kapitalkravet. 
(PWC) 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att studera Basel II:s regler för kapitaltäckning samt beskriva och förklara dess 
effekter på bolånemarknaden. 
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1.4 Frågeställningar  
• Hur påverkas bolånemarknaden av Basel II:s regler för kapitaltäckning? 
• Vilka får nytta av det minskade kapitalkravet? 
• Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare av Basel II:s kapitaltäckningsregler i 

praktiken?  

1.5 Målgrupp 
Vi riktar denna uppsats till läsare som är intresserade av att veta mer om Basel II och de nya 
kapitaltäckningsreglerna samt dess inverkan på bolånemarknaden. För att kunna ta till sig 
uppsatsen på bästa sett krävs dock vissa förkunskaper inom ekonomi. 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att studera bolånemarknaden för privatpersoner och således valt att inte beakta 
företagsmarknaden. Vidare har vi valt att endast se till den svenska marknaden. 

1.7 Disposition 
Kapitel 1  Inledning – Vi inleder med ämnets bakgrund och presenterar vårt 

problemområde. Detta mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. Vidare 
beskrivs uppsatsens målgrupp samt de avgränsningar vi gjort. 

 
Kapitel 2  Basel II och dess pelare – Vi beskriver Basel II:s tre pelare vilka bygger upp 

regelverket samt fördjupar oss i kreditinstitutens främsta risk, kreditrisken. 
 
Kapitel 3  Vetenskap och metod – Vi redogör för vår ansats och metodval samt 

informationsinsamling och informationsbearbetning. Avslutningsvis diskuterar 
och kritiskt granskar vi vår arbetsgång samt använda källor. 

 
Kapitel  4-5 Referensram – I dessa kapitel redogör vi för vår referensram. Det först kapitlet 

behandlar Basel II och kapitaltäckningsreglerna och det andra kapitlet redogör 
för bakomliggande teori för räntesättning samt kreditgivningens begränsningar.  

 
Kapitel 6    Intervjuresultat – I detta kapitel återger vi för läsaren en sammanställning av 

de intervjuer vi utfört. Intervjuresultatet innefattar en intervju på FI, två 
intervjuer på två olika bolåneinstitut samt två intervjuer på två olika storbanker.  

  
Kapitel 7     Analys och diskussion – Vi analyserar vårt intervjumaterial gentemot vår 

referensram samt för en diskussion kring de upptäckter vi gjort. 
 
Kapitel 8  Slutsatser – I detta kapitel besvaras våra frågeställningar. Vi presenterar de 

slutsatser som vår analys gav upphov till. Dessutom för vi en diskussion kring 
uppsatsens bidrag. 

 
Kapitel 9  Metoddiskussion – I detta kapitel värderar vi vårt arbete och uttalar oss om 

studiens totala giltighet.  
 
Kapitel 10    Förslag till vidare forskning – Vi ger förslag till vidare forskning som vi anser 

intressant. 
 
Kapitel 11    Källförteckning – Här redogör vi för de källor och litteratur vi använt. 
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2 Basel II:s tre pelare och kreditrisken 
I detta avsnitt ger vi läsaren en beskrivning av Basel II:s tre pelare samt fördjupar oss i 
kreditinstitutens främsta risk, kreditrisken. 
  
The New Basel Accord, Basel II, har utarbetats av Baselkommittén och består av 826 
paragrafer. Dessa arbetas nu fram till EU-direktiv vilka kommer att utformas till svensk lag. 
Det material vi nedan presenterar är inhämtat från Finansinspektionens ”Riskmätning och 
kapitalkrav”-dokument, vilka ligger till grund för den kommande svenska författningen.    

2.1 Basel II:s tre pelare 
Det nya regelverket för beräkning av kapitalkravet, Basel II, är uppbyggd av tre pelare. Den 
första pelaren innehåller regler för beräkning av minimikapital, den andra innefattar kravet på 
en samlad kapitalbedömning och regler för tillsyn. Den tredje pelaren hanterar 
marknadsdisciplin och genomlysning av risker samt kapital.  
 

Pelare I: Beräkning av minimikapital 
Kreditrisk Marknadsrisk Operativ risk 

 
Pelare II: Tillsynsreglering 
 
Pelare III: Marknadsdisciplin 

 Tabell 1: Basel II:s tre pelare 
 
I Pelare I finns bestämmelser för beräkning av kredit-, marknads- och operativa risker. Det 
riskvägda beloppet är en riskvägning av tillgångar med avseende på dessa tre olika 
riskkategorier. Kreditrisk är risken att kredittagaren inte fullföljer sitt åtagande, 
marknadsrisker att det uppstår förändringar i exempelvis ränteläge och inflation medan 
operativa risker innefattar att det uppstår felaktigheter, misstag, brott eller olyckor i 
verksamheten. Genom att arbeta med riskhantering och utveckla välfungerande metoder för 
att mäta risk kan man minska kravet på minimikapital. För en bank eller ett kreditinstitut som 
tar stora risker enligt den första pelaren kan en justering ske enligt den andra pelaren.  
 
I Pelare II finns regler för den aktiva tillsynen. Denna pelare har till uppgift att åstadkomma 
en individuellt anpassad bedömning som kompletterar de generella kraven. Baselkommittén 
har fyra principer för att beskriva bankernas och tillsynsmyndigheternas uppgifter, vilka är:  
 

• Banken skall ha en metod för att bedöma det samlade kapitalbehovet i relation till 
riskexponering och en strategi för att bibehålla sin önskade kapitalnivå.  

• Tillsynsmyndigheten ska utvärdera bankens bedömning av kapitalbehovet och dess 
interna kapitalallokeringsprocess och vidta åtgärder om det är nödvändigt.  

• Tillsynsmyndigheten ska förvänta sig att banken har en kapitaltäckningsgrad som 
ligger över den legala miniminivån.  

• Tillsynsmyndigheten ska på ett tidigt stadium ingripa för att förhindra att bankens 
kapitaltäckningsgrad sjunker under den legala miniminivån. 

 
Pelare III ställer krav på information och genomlysning gällande bankernas kapital, risker 
samt interna rutiner och metoder. Syftet med genomlysningen är att kunder, investerare etc. 
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ska kunna bedöma bankernas finansiella styrka och riskprofil. De banker som har goda 
metoder för att mäta och hantera risk kan uppfattas som säkrare och genom att lämna relevant 
information till marknaden kan man uppnå en konkurrensfördel. Informationen bör dock inte 
vara så omfattande att den blir oöverskådlig eller innehålla affärshemligheter. (FI, 2002:8) 
 
I denna uppsats kommer vi främst att behandla pelare I men även pelare II då den bygger ut 
pelare I. Den första pelaren behandlar kreditrisken, vilken är bankens främsta risk och pelare 
II innefattar de tillsynsregler som bankerna samt FI lyder under. 

2.2 Kreditrisken  
Kreditrisker utgör i allmänhet den dominerande riskexponeringen för banker, d.v.s. risken att 
låntagare, motpart i derivatkontrakt eller emittenter av obligationer inte fullföljer sina 
åtaganden vilket resulterar i att banken drabbas av förlust (Hull, 2003). I det nya 
Baselförslaget finns två alternativa metoder för att beräkna denna exponering; en 
vidareutveckling av dagens schablonmetod samt en metod som bygger på institutens egna 
interna mätmetoder, den så kallade IRK-metoden. De två metoderna har olika grad av externa 
respektive interna inputs. (FI, 2002:8) 
 
I den nya, utvecklade schablonmetoden kommer olika exponeringar i riskklasserna, som 
tidigare fick en och samma riskvikt, att delas in i olika grupper beroende på exponeringens 
kreditrating från externa, oberoende kreditvärderingsbolag. Den stora förändringen är dock 
bankernas och bolåneinstitutens möjlighet att mäta sina kreditrisker genom interna 
mätmetoder. Instituten kommer att kunna använda sina egna kreditklassificeringssystem för 
att bestämma riskvikter för varje exponering. (FI, 2002:8) 
 
Båda metoderna är fullvärdiga men Baselkommittén förväntar sig att de institut som kan 
uppfylla kraven som ställs för att få tillämpa IRK-metoden också kommer att vilja göra det. 
Schablonmetoden och IRK-metoden presenteras vidare i kapitel 4. 
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3 Vetenskap och metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt, vårt val av metod samt vårt 
tillvägagångssätt vid insamlandet av data. Vi diskuterar även kritik som kan riktas mot vårt 
arbetssätt och våra källor. 

3.1 Vår vetenskapliga ansats samt val av metod 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där forskaren 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna i mänsklig existens (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Vi eftersträvar förståelse av människors unika livssituation samt deras 
subjektiva värld och vill således inte kunna generalisera till en större population. Den 
hermeneutiska metoden bygger på att forskaren med hjälp av sin förförståelse tolkar och 
skapar förståelse (Patel & Davidson, 1994). Vår förförståelse innefattar tidigare erfarenheter 
såsom studier och intryck som påverkar hur vi som forskare kommer att tolka objektet. En av 
oss författare har vikarierat på en av storbankerna och har därmed en viss förförståelse. Denna 
förförståelse ses som en tillgång i forskningen, enligt Patel & Davidson (1994). 
 
Vi som forskare anser att det inte finns någon objektiv värld som kan studeras på ett objektivt 
sätt, såsom positivismen framhåller (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi aldrig kan vara helt 
objektiva i vårt inhämtande av data samt analyserandet av dessa, detta då vi inte kan frigöra 
oss vår förförståelse. Vår strävan är dock att vi ska påverka resultatet i så liten utsträckning 
som möjligt. 
 
För att precisera problemområdet använde vi oss av en, vad Jacobsen (2002) kallar, explorativ 
och induktiv metod då vi förde en öppen diskussion med Handelsbankens utbildningsansvarig 
för Basel II projektet. Vi hade formulerat ämnesförslag men var öppna för andra synpunkter. 
För att vidare samla in data till bestämt ämnesområde använde vi oss av en deduktiv 
insamlingsstrategi. Deduktion är enligt Jacobsen (2002) när forskaren inleder med att skaffa 
sig kunskap om ett fenomen och därefter insamlar empiri för att se om teorin överensstämmer 
med insamlad empiri. Efter vi insamlat empiri justerades och förfinades teorin vilket innebar 
att vi tog bort det som vi inte ansåg var relevant för vår undersökning och lade till sådant som 
vi saknade. Metoden i sin helhet är således av abduktiv karaktär enligt Jacobsen (2002). 
Alvesson & Sköldberg (1996) skriver att abduktion utgår från empirisk fakta liksom 
induktionen men avvisar inte teoretiska föreställningar vilket gör att den närmar sig 
deduktionen. Vidare skriver författarna att abduktion ger en alternering mellan teori och 
empiri, varvid dessa successivt omtolkas i ljuset av varandra och genererar en förståelse. 
Denna metod framställer induktion och deduktion som ensidiga och orealistiska skriver 
Alvesson & Sköldberg (1996). 
 
Vår studie syftar till att studera Basel II:s regler för kapitaltäckning samt beskriva och förklara 
dess effekter på bolånemarknaden. Vi anser att en holistisk ansats är lämplig då ansatsen 
framhåller att fenomenet måste förstås som ett komplext samspel mellan enskilda individer 
och den speciella kontext som de ingår i. (Jacobsen, 2002) För att uppnå vårt syfte fokuserar 
vi på de individer vi intervjuat men avser att undersöka det större sammanhang som de ingår i.  
 
Jacobsen (2002) menar att man som forskare alltid ska utgå ifrån syfte och problemställningar 
när man väljer metod och undersökningsupplägg. Efter det att vi preciserat vårt syfte 
diskuterade vi val av metod och kom fram till att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för 
uppsatsens mål och vårt synsätt. Detta då vårt intresse är att förstå, beskriva och analysera 
effekterna av Basel II:s regler för kapitaltäckning. Vidare anser vi att Basel II är ett nytt och 
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relativt komplext område då varken banker eller tillsynsmyndighet vet hur det exakt kommer 
att implementeras samt fungera. Lindgren & Lindgren (1996) menar att den kvalitativa 
ansatsen tar hänsyn till flerdelade områden som inte enkelt går att mäta samt saknar teori i 
viss mening. Genom analys kan dock forskaren finna mönster samt strukturer (Jacobsen, 2002) 
och vi ämnar finna dessa i respondenternas svar.  
 
Den kvalitativa ansatsen kan enligt Alvesson & Sköldberg (1996) härledas tillbaka till hur vi 
väljer att se på verkligheten, människan och på vad kunskap är. Författarna framhåller att ett 
viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de utgår från den studerades perspektiv 
och subjektiva upplevelser. Vidare eftersöks mångtydighet och mångdimensionell empiri där 
forskaren får tolkningsmöjlighet. Enligt Jacobsen (2002) utgår kvantitativ data istället ifrån att 
den sociala verkligheten går att mäta objektivt. Jacobsen (2002) anser att man bör välja en 
kvalitativ metod när man vill ha en nyanserad beskrivning av hur människor förstår och 
uppfattar en situation. Därför anser vi att denna metod lämpar sig för vår studie. Vidare menar 
Jacobsen (2002) att den kvalitativa ansatsen är lämplig då man som forskare vill se sambandet 
mellan individ och kontext. Vi studerar detta område med hjälp av intervjupersonernas 
upplevelse och med dessa kan vi skapa en förståelse av kontexten.  
 
Vi undersöker relativt få enheter och försöker gå på djupet med dessa samt påvisa flera 
dimensioner och förhållanden. Detta är, enligt Jacobsen (2002), en intensiv utformning av 
undersökningens upplägg. Jacobsen (2002) framhåller även att intensiva upplägg kan 
förknippas med en kvalitativ ansats. 
 
Vi har valt att inledningsvis göra en deskriptiv utformning av vår studie. Detta då vi begränsar 
oss till ett utvalt undersökningsområde och beskriver dess aspekter och fenomen (Patel & 
Davidson, 1994). Vi avser att beskriva Basel II:s regler för kapitaltäckning i ett första steg och 
i ett andra steg ämnar vi förklara effekterna på bolånemarknaden samt vilka som får störst 
nytta samt vilka som blir vinnare respektive förlorare av dessa. Jacobsen (2002) påpekar att 
för att kunna förklara måste man först beskriva och vi har därför först en beskrivande del i 
form av teori samt intervjuresultaten där vi klargör hur situationen ser ut idag. 
 
Vårt upplägg är, vad Jacobsen (2002) kallar, en tvärsnittsstudie då vi endast studerar 
verkligheten vid en tidpunkt. Vi kan således endast beskriva tillståndet vid denna aktuella 
tidpunkt samt utröna vilka fenomen som samvarierar vid detta tillfälle. Vi anser dock att så 
länge marknaden inte genomgår några större förändringar är det troligt att våra slutsatser även 
är giltiga för andra tidpunkter. 

3.2 Insamling av sekundärdata 
Tillvägagångssättet vid insamlandet av data är av stor betydelse för uppsatsens och studiens 
trovärdighet (Jacobsen, 2002). Vi började söka litteratur, rapporter och avhandlingar vid 
Stockholms Universitets Biblioteket och Stadsbiblioteket i Stockholm. Vidare sökte vi även 
information via Internet. Vi bestämde oss för att söka både svenska och engelska skrifter, 
detta för att inte gå miste om viktiga källor samt få originalkällornas text där det var möjligt.  
 
I den litteratur vi läst var även referenslistorna till stor hjälp för att komma vidare i vår 
teorisökning och vi fick en överblick av de författare och studier som ofta var förekommande. 
På detta sätt undvek vi förhoppningsvis att missa viktig litteratur som vi inte hittade via 
bibliotekets sökmotorer.  
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Vi ville inledningsvis få en bred bild av området och läste in oss på en större mängd litteratur. 
Denna gav oss ökad kunskap om vårt valda område samt hjälpte oss att ringa in vårt ämne och 
problemområde. Denna överblick hjälpte oss att nå en initial mättnadsgrad i vår 
litteraturinsamling. Bell (2000) skriver att denna inledande fas hjälper studenten att ”hitta 
vägen” genom den mängd material som finns inom området samt hjälper studenten att 
strukturera och planera arbetets gång. 
 
Då vi fått inblick i området förstod vi att det var av relevans att avgränsa oss. Detta för att 
behålla fokus och inte försvinna alltför långt in på sidospår. Vår uppsats bygger på ett EU-
direktiv vilket inte kommer att implementeras förrän 2007. Detta har gjort att det varit svårt 
att finna konkret teori att bygga upp vårt resonemang på. Vi har därför valt att ha två kapitel i 
referensramen. Ett kapitel som redogör för EU-direktivet, Basel II och de nya 
kapitaltäckningsreglerna och ett kapitel som är ren teori och behandlar bakomliggande 
resonemang.  
 
Vi har valt den litteratur som vi ansett vara relevant och fruktbar för besvarandet av våra 
frågeställningar men vi har även ställt teorier och författare mot varandra då vi ansett det 
viktigt för vår studie att peka på motsättningar inom ämnesområdet. Sekundärdata har använts 
för att bilda bakgrund och underlag för uppsatsen samt återfinns i inledningskapitlet samt 
metodkapitlet och referensramen.  
 
Vi vill även upplysa läsaren om att det finns en ordlista (i bilaga 2) längst bak i uppsatsen som 
hjälper denne att förstå vissa begrepp. Exempelvis använder vi ”fast” låneränta i annan 
bemärkelse än i den traditionella bankvärlden. 

3.3 Insamling av primärdata och val av intervjupersoner 
Primärdata är den data som forskaren samlar in direkt från källan, exempelvis genom metoder 
såsom intervju eller enkät (Jacobsen, 2002). Vid insamlandet av våra empiriska primärdata 
har vi valt att använda intervjun som metod. Starrin & Renck (1996) beskriver den kvalitativa 
intervjun som ett medel för de forskare som har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper 
och innebörder. Författarna menar att med hjälp av intervju kan respondentens uppfattning 
och attityd framhållas. Som vi tidigare nämnt vill vi få en ökad förståelse av individernas 
uppfattning och väljer därför intervju som arbetsmetod. 
 
Vi har insamlat primärdata vid två faser under arbetets gång. Dels gjordes en inledande 
intervju för att precisera problemområdet och dels senare intervjuer för att samla in data för 
att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. De sistnämnda redovisas i kapitlet med 
intervjuresultat. 
 
Efter resonemang kom vi fram till att vi ville intervjua två banker och två bolåneinstitut samt 
tillsynsmyndigheten Finansinspektionen. Detta då vi ville ha fler aspekter på samma fenomen 
samt att de olika perspektiven kunde påvisa olikheter eller verifiera varandra. 
  
För att få kontakt med de personer vi intervjuat har vi vänt oss till företagen och bett om att få 
tala med den som är mest kunnig inom området. Urvalet kan ses som det Jacobsen (2002) 
benämner informerat urval och vi anser att urvalet är lämpligt då vi som forskare utgår ifrån 
en kvalitativ ansats och därmed specifikt söker en unik förståelse för detta fenomen. 
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3.3.1 Utformning av intervjuguide och intervjuteknik 
Utarbetandet av vår intervjuguide (se bilaga 1) skedde efter det att vi sammanställt den 
litteratur och de teorier vi valt att använda. Vi avsåg ringa in våra frågeställningar i olika 
teman och göra dem heltäckande. Dessa teman var: bakgrund, inledning, kapitaltäckning, 
schablonmetoden och IRK-metoden, räntesättning, bolånemarknaden, asymmetrisk 
information samt avslutning. 
 
Intervjufrågorna formulerades utifrån referensramen med utgångspunkt i syftet och 
frågeställningarna. För att minska påverkan på intervjupersonerna och intervjusvaren har vi 
försökt att vara så neutrala som möjligt vad gällande våra intervjufrågor och vårt 
förhållningssätt. 
 
Vi har valt att utforma vår intervjuguide med ett antal öppna frågor med utrymme till 
följdfrågor, detta för att bjuda in till diskussion eller vidare resonemang. Intervjutekniken kan 
ses som halvstrukturerad, enligt Jacobsen (2002), då forskaren utarbetar frågor som kommer 
att ställas men som denne inte är bunden att endast ställa. Enligt Starrin & Renck (1996) utgår 
en kvalitativ intervju från ett antagande om att man från början inte kan veta vilka frågor som 
är viktiga och betydelsefulla att ställa vid en intervju. 
 
Frågorna utformades för intervjuguiden men vi har anpassat frågorna efter dels bankerna samt 
bolåneinstituten och dels för Finansinspektionen. Vi har ändrat frågorna så att de passar 
respondentens organisation. Till exempel frågar vi bankerna om ”hur ser banken på detta” och 
till Finansinspektionen frågar vi ”hur ser FI på detta”. I övrigt var frågorna detsamma i 
samtliga intervjuer. Frågorna är av relativt allmän karaktär och har inte särskilt potentiellt hög 
känslomässig laddning, vilket vi försökt undvika för att respondenterna ska känna sig 
bekväma.  
 
3.3.2 Genomförande av intervjuer och renskrivande 
Intervjuerna genomfördes på de utvalda personernas kontor. Vi använde intervjufrågorna som 
huvudpunkter och ställde sedan följdfrågor när det var lämpligt. Vi turades om att föra 
intervjun medan den andre bjöds in för att ställa kompletterande följdfrågor. Denne hade även 
huvudansvaret för att föra anteckningar på sitt block samtidigt. Intervjuerna tog mellan 60-75 
minuter. Efter intervjun renskrevs intervjuresultatet, vilket gjordes samma dag för att få ett 
tillförlitligt material. Renskrifterna utfördes på det sätt Jacobsen (2002) kallar annoterande 
data, dvs. en sammanfattning av en större helhet. Processen skedde dock i två steg där vi först 
renskrev varje intervju för sig i sin helhet och sedan sammanfattade intervjuerna till sin 
slutgiltiga form. Detta innebar att irrelevant data togs bort och att intervjupersonernas svar 
sammanfattades i samma avsnitt. De ord eller meningar i intervjuresultatet som är inom 
citationstecken är dock citerade ordagrant. Vi har således skurit i intervjuresultatet för att 
underlätta för läsaren. Vi har dock varit noggranna med att inte skära bort för mycket då vi 
anser att materialet ger en helhetsförståelse samt näring åt den bilden som råder på marknaden.   
 
Vid intervjutillfällena inledde vi med att presentera oss själva och ett övergripande syfte med 
undersökningen och intervjun. Vi talade om för intervjupersonerna hur materialet skulle 
behandlas samt att det som sades under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Med det 
menar Jacobsen (2002) att det är praktiskt möjligt att identifiera individerna men att vi som 
forskare garanterar att personuppgifterna inte blir spridda och att vi vidtar åtgärder för att 
hindra identifikation av de intervjuade. Deras position gör att de eventuellt kan bli 
identifierade. Vi berättade för representanterna att vi skulle ta med deras befattning men inte 
nämna deras namn och bakgrund. Detta godkändes av dem. För att få en bra inledning av 
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samtalet visade vi respondenterna intresse genom att fråga om dem och deras bakgrund. Detta 
syftade till att ”bryta isen” men vi väljer att inte presentera detta i intervjuresultatet för att 
skydda respondenternas identitet.  
 
Vi fick en naturlig samtalsmiljö under intervjun då en av oss förde anteckningar och den 
andre kunde koncentrera sig på intervjuns fortskridande. Den som intervjuade kunde vidare ha 
ögonkontakt med respondenten hela tiden samtidigt som allt kom med på papper. Vi valde att 
inte använda oss av en bandspelare då detta eventuellt skulle kunna ha en störande effekt på 
respondenten. Vi har försökt minimera risken att vi uppfattat något fel eller skrivit ner 
anteckningarna felaktigt genom att båda noggrant läst igenom utskrifterna samt att 
respondenterna har fått läsa igenom texterna och haft möjligheten att ändra sakfel. 
 
Vidare läste vi de sammanfattade intervjuerna i syfte att skapa en helhetsbild av innehållet. 
Därefter fördjupade vi oss i texten för att finna mönster samt skillnader och likheter. Vi 
diskuterade intervjuerna för att sedan kunna analysera och jämföra dem utifrån teori. Vi 
utgick ifrån teorin och reflekterade över de begrepp som vi använt för att se hur de förhåller 
sig till vårt empiriska material. 

3.4 Metod- och källkritik  
I detta avsnitt har vi för avsikt att utvärdera vårt eget arbete. Vi diskuterar vårt arbetssätt samt 
hur vår förförståelse kan ha påverkat vårt resultat och kritiskt granskar de källor vi använt. 
 
3.4.1 Vetenskaplig ansats och metod 
En risk med deduktion som Jacobsen (2002) framhåller är att endast den teori och empiri som 
bekräftar forskarens förväntningar samlas in. Vidare minskar möjligheten att finna viktig och 
relevant information som också eventuellt kan skapa nya teorier. Alvesson & Sköldberg (1996) 
skriver att deduktion utgår från teori och induktion från empiri. Vidare skriver författarna att 
abduktion ger en alternering mellan teori och empiri, vilken resulterar i en större förståelse då 
de belyser varandra. Alvesson & Sköldberg (1996) skriver att denna metod är mer realistisk 
än induktion och deduktion separat.  
 
Vi är medvetna om att vår datainsamlingsstrategi kan påverka vårt sätt att välja ut teorier men 
har försökt minska denna risk genom att inledningsvis få en överblick över området och sedan 
sammanställa en sådan rättvis bild som möjligt. Vidare har vi justerat och fördjupat vår teori 
för att täcka vår empiri. Jacobsen (2002) skriver att en induktiv ansats nära hänger samman 
med en hermeneutisk metod. Vi menar dock att det aldrig går att vara helt fri från 
förväntningar och öppet samla in empiri för att bilda teori. Detta är inte vår avsikt och det 
skulle vidare vara alldeles för tidskrävande eftersom vi som forskaren då inte skulle begränsa 
insamlingen av information. Dock var den inledande intervjun av öppen och explorativ 
karaktär och syftet var att vi skulle få en inblick i en, för oss, tidigare relativt okänt område. 
Därefter använt en deduktiv metod och samlat in kunskap om fenomenet för att sedan insamla 
empiri och se om teorin överensstämmer med denna. Vi har även gått tillbaka till 
referensramen och tagit bort teori som inte kunnats tillämpas i denna uppsats. Det har således 
varit en process under arbetets gång. Alvesson & Sköldberg (1996) skriver att abduktion har 
beröringspunkter med hermeneutiken. 
 
Vid kvalitativa undersökningar utgår forskaren från studiesubjektens perspektiv (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Den inledande intervjun ligger delvis till grund för arbetet och det går att 
argumentera för att respondenterna har påverkat arbetets riktning i hög grad. Vi anser att 
intervjun gav oss en inblick i området men att det slutligen var vi själva som valde området. 
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Ett nära samarbete mellan två parter kan förstås färga parterna, således kan vårt ämnesval vara 
omedvetet influerat. Vidare utgår uppsatsen ifrån övriga intervjupersoners subjektiva 
uppfattningar och vi tror att detta har påverkat våra slutsatser. Vi har därför försökt ställa oss 
kritiska till det som framkommit vid intervjuerna. Vidare framhåller vi att vårt intresse och 
syfte är att skapa förståelse och en nyanserad bild av individernas uppfattning och det vi 
studerar.  
 
3.4.2 Urval av teori och värdering av källor 
Bell (2000) diskuterar problem som kan uppkomma vid informationsinsamlandet, däribland 
avgränsningsproblematiken. Det är många gånger enkelt att finna litteratur och teori men svårt 
att inte drunkna i materialet utan avgränsa sig till en rimlig nivå. Inom vårt problemområde 
fann vi mängder av litteratur samt infallsvinklar och det har inte varit möjligt att studera alla 
källor inom området. Vi har därför varit tvungna att avgränsa oss och göra ett urval av 
litteratur samt teorier. Bell (2000) framhåller att detta är ett dilemma eftersom forskaren måste 
avgränsa sig för att inte få en för tung arbetsbörda men samtidigt inte avgränsa sig för tidigt 
eller för smalt. Thurén (1997) påvisar vikten av att göra ett medvetet urval. Om urvalet inte 
sker på en medveten nivå kan urvalet snedvrida hela resultatet. Inledningsvis eftersträvade vi 
att nå en bred bild av problemområdet och gjorde få avgränsningar. Efter vi sammanställt 
intervjuresultatet var det lättare att avgränsa sig på så sätt att vi kunde ta bort teorier som vi nu 
såg inte passade med vår studie. Vidare kunde vi söka ny teori att fylla på med eller fördjupa 
tidigare teori.  
 
Vi har främst sökt litteratur via Stockholm Universitetsbiblioteks databaser vilket eventuellt 
kan inverka så att vi missat teori som ligger utanför dessa fält. Vi anser dock att universitetets 
bibliotek och dess databaser är väletablerade och troligtvis täcker in de flesta relevanta teorier 
som finns. Våra kriterier vid urval av referenser har dels varit att ta med litteratur som ofta 
refereras samt dels litteratur som vi ansett haft intressanta vinklingar för att komplettera de 
traditionella uppfattningarna. 
 
Jacobsen (2002) framhåller att huvudproblemet med sekundärdata är att datan kan ha samlats 
in i annat ändamål än det vi avser att använda data till. Vidare menar författaren att det är av 
vikt att välja dokument som har stor trovärdighet. Thurén (1997) diskuterar vidare vikten av 
att forskaren ska kunna avgöra om källan är äkta eller inte och påpekar att gränsen mellan 
äkta och falsk kan var svår att dra. Vi har endast använt oss av litteratur och teori som vi 
bedömt vara äkta. Dessa är erkända inom området och ofta refererade av andra författare samt 
publicerade genom etablerade förlag. För att minimera risken att vi skulle använda oss av en 
falsk källa har vi även i så stor mån som det varit möjligt, använt oss av primärkällor då vi vill 
undvika att den ursprungliga författarens ord feltolkats. Vidare har vi använt de källor som 
oberoende av varandra beskriver samma sak. Vidare har vi valt att använda FI:s rapporter och 
dessa har återfunnits på deras hemsida. Vi anser dock att dessa är tillförlitliga samt att deras 
tolkning av primärkällan Basel II är korrekt. Det är dessutom denna som bankerna jobbar 
utefter.  
 
3.4.3 Val av intervjupersoner och intervjuteknik 
Urvalet vid denna kvalitativa undersökning är möjligtvis inte representativt för hela området, 
detta då urvalet är litet och inte slumpmässigt. Jacobsen (2002) framhåller dock att kvalitativa 
metoder söker det unika och således inte det generella eller att uppnå överförbarhet. Däremot 
är det ändå viktigt med ett representativt urval för att inte respondenternas subjektiva åsikter 
ska väga tyngre åt en sida utan att vara representativa. Urvalet av intervjupersoner kan 
kritiseras då vi intervjuat de personer som rekommenderats, vilket kan ha påverkat vårt 
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resultat om de valts ut i syfte att svara på ett, för företaget, fördelaktigt sätt. Vi anser dock att 
ett informerat urval inte är en svaghet i vårt arbete eftersom vi använder en kvalitativ metod 
och en hermeneutisk ansats samt att dessa personer bäst kunnat besvara våra frågor. Vidare 
tror vi inte att de personer vi varit i kontakt med haft en dold agenda då de uppmuntrat oss att 
gräva djupare för att kunna finna svar på våra frågor.  
 
Respondenternas institut har också ett intresse av att få nya infallsvinklar på hur de kan se på 
fenomenet och därför tror vi inte att de medvetet valt dem som skulle svara oenligt eller utan 
kunskap. Dessutom har våra kriterier för urvalet varit flera vilket gör att kontaktpersonen inte 
kunnat välja respondenter helt fritt. Efter att vi genomfört de intervjuer som vi planerat, förde 
vi en diskussion om intervjuresultaten och möjligheten att intervjua fler personer för att stärka 
bilden av det vi beskriver. Vi ansåg dock att de uppgifter som framkommit under våra 
intervjuer till stor del pekade åt samma håll. Därför bedömde vi att det inte skulle tillföra 
något större värde att intervjua fler personer eftersom vi, med stor sannolikhet, ändå skulle få 
samma svar som tidigare. 
 
Vidare efterlyste vi intervjupersoner med god kunskap inom området och med snarlika 
befattningar vilket vi anser att vi fick. Med god kunskap menar vi stort kunnande om Basel II 
samt erfarenhet av arbetet med IRK-metoden. Resultatet från bankerna och bolåneinstituten 
kan verifiera varandra samtidigt som intervjun med FI kan ge en kompletterande och 
ytterligare bild. Vi anser därför att vårt urval kan anses som heltäckande och att de subjektiva 
åsikter vi fått fram belyser problemområdet från olika infallsvinklar, snarare än ser det ur 
samma perspektiv. Åsikter kan föras mot att vi inte intervjuat kunderna. Detta har vi valt bort 
då det dels skulle vara alldeles för tidskrävande samt dels för att de flest kunder idag inte har 
tillräcklig kunskap om direktivet som träder ikraft år 2007.  
 
Ett vanligt problem är att respondenten ger de svar som denne tror att intervjuaren förväntar 
sig (Starrin & Renck, 1996). Vi har utformat intervjufrågorna så neutralt som möjligt och har 
undvikit ledande frågor. Eventuellt kan våra spontana följdfrågor till viss del varit ledande 
men dessa har varit i syfte att bekräfta innebörden i respondentens svar samt hjälpa denne att 
bilda ett sammanhängande resonemang. 
 
Det kan riktas kritik mot att vi inte använde oss utav bandspelare men vi anser att det inte var 
lämpligt i detta fall. Det finns en möjlig negativ effekt med bandspelare då vissa tycker att det 
är obehagligt att bli inspelade. Jacobsen (2002) påpekar att man genom att föra anteckningar 
under intervjun visar att man tycker att det som blir sagt är intressant vilket kan sporra 
intervjupersonen till att tala ännu mer öppet. Vi återger inte intervjuerna ordagrant då en 
utförligare renskrift inte skulle ha tjänat vårt syfte. Vi anser att en korrekt sammanställning, 
där vi uteslutit sidospår och skämt då de inte varit relevanta, är lämplig för besvarandet av 
vårt syfte och frågeställningar. Detta kan dock kritiseras eftersom maximal genomskinlighet 
och inblick inte uppfylls för vår process.  
 
För att kontrollera att intervjumaterialet stämmer har vi skickat respondenterna det nedskrivna 
materialet, detta gav möjlighet att reda ut eventuella sakfel samt kvalitetshöja vårt resultat. Vi 
har dock varit noga med att respondenterna enbart har fått rätta sakfel för att förhindra att de 
eventuellt försökt påverka resultatet. Dock återstår de risker som vi inte kan kontrollera och 
därför behandlar vi resultatet med en viss försiktighet.  
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4 Basel II och de nya kapitaltäckningsreglerna 
Vi har valt att dela upp referensramen i två kapitel. I detta kapitel redogör vi för Basel II:s  
kapitaltäckningsregler samt för de två modellerna, Schablonmetoden och IRK-metoden. 
Slutligen redogör vi för myndigheternas och marknadens krav.  

4.1 Kapitaltäckning 
Kapitaltäckningskravet är den lagstadgade lägsta nivån på kapitalbas som en bank måste hålla 
i förhållande till de risker man åtagit sig. (FI, 2002:8) Kapitaltäckningen är en buffert som 
primärt avser att täcka oväntade förluster i verksamheten utan att företaget behöver gå omkull, 
medan de genomsnittliga förväntade kreditförlusterna ska kunna täckas av de löpande 
intäkterna. Tanken med denna finansiella buffert är att risken för kriser i banksystemet ska 
minska och att systemets stabilitet ska öka. (Lind, 2005) 
 
Det nya förslaget innebär ingen förändring i den grundläggande konstruktionen av 
kapitalkravet, vilket oförändrat är 8 %, och det kommer heller inte att ske en förändring av 
vad som får räknas som kapital. De stora nyheterna ligger i hur man beräknar exponeringen 
för kreditrisk samt i tillkomsten av ett särskilt kapitalkrav för operativa risker. I fråga om 
kapitalkravet för markandsrisker sker bara små omarbetningar. (FI, 2002:8) 
 

=
++ risk Operativ sk Marknadsri  Kreditrisk

Kapitalbas  Bankens kapitaltäckning %8≥  

 
Ambitionen med de nya kapitaltäckningsreglerna har varit att nivån på kapitalet i 
banksystemet ska vara ungefär oförändrad. Kapitalkravet på kreditrisker blir förvisso något 
lägre i genomsnitt, men samtidigt införs ett kapitalkrav för operativa risker. Vidare sker en 
differentiering inom kreditriskerna så att mer kapital krävs för krediter med hög risk medan 
mindre kapital krävs för krediter med låg risk. (FI, 2005) 
 
Allmänt innebär de nya Basel II-reglerna att krediter med låg risk får lägre kapitalkrav och att 
krediter med hög risk får ett högre kapitalkrav. De nya Basel II-reglerna blir mer riskkänsliga 
och leder till en mer nyanserad skala för hur mycket kapital som måste hållas. Kapitalkravet 
för kreditrisk beror dels på om bankerna använder sig av Schablonmetoden eller IRK-
metoden, dels på hur riskfylld krediten är. Kapital som ingår i kapitalbasen är dyrare än annan 
finansiering och ett högre kapitalkrav ökar därmed finansieringskostnaden för ett lån. En 
högre finansieringskostnad innebär högre ränta för kunden, vid ett givet marknadsränteläge. 
(FI, 2004) 
 
Effekten av de nya reglerna torde dock bli aningen lägre än vad ett rent mekaniskt räknande 
med olika kapitalkrav skulle komma fram till. Detta beror på att bankerna idag inte prissätter 
direkt utifrån nuvarande kapitaltäckningsregler, utan gör en helhetsbedömning. Även 
konkurrenssituationen för bankerna påverkar prissättningen. Ju hårdare konkurrens, desto 
lägre marginaler kan man ta ut. Samtidigt leder Basel II troligen till att det bli ett större fokus 
på hur kapitalallokeringen påverkar priset, vilket totalt sett bör leda till en bättre prissättning 
av risk än i dagens läge. (FI, 2005) 
 
Enligt Finansinspektionen är det sannolikt att de banker som kommer att använda sig av IRK-
metoden kommer att få sänkta kapitalkrav. Det beror på att användningen av avancerade 
interna riskhanteringsmetoder premieras med lägre kapitalkrav, eftersom riskhanteringen 
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därmed blir bättre. Det beror också på att svenska banker internationellt sett har stor andel av 
den typ av krediter som får sänkta kapitalkrav, bl.a. bolån och andra krediter till 
privatpersoner. (FI, 2005) 
 
Kreditrisker utgör i allmänhet den dominerande riskexponeringen för banker (Hull, 2003). 
Både schablonmetoden och IRK-metoden är fullvärdiga och kan tillämpas på alla sorters 
exponeringar, men Baselkommittén förväntar sig att bankerna som kan uppfylla de krav som 
ställs för att få tillämpa interna metoder också kommer vilja göra det. (FI, 2002:8) Nedan ges 
en presentation av dessa metoder. 

4.2 Schablonmetoden enligt Basel I och II 
Schablonmetoden innebär idag, enligt Basel I, att kapitalkravet differentieras genom olika 
riskvikter vars storlek beror på vem som är låntagare. Det finns fyra olika riskklasser, vilka 
har fått namnen Grupp A, B, C samt D. Dessa har de olika riskvikterna 0%, 20%, 50% samt 
100%. Utgångspunkten är en riskvikt på 100% vilket motsvarar det fulla kapitalkravet på 8% 
av de riskvägda tillgångarna, men för vissa motparter kan denna riskvikt vara lägre. 
Riskvikten 0% gäller för medlemsstater i OECD medan banker i OECD-området har 
riskvikten 20%. Utlåning till privatpersoner eller företag med pant i bostadsfastighet har 
riskvikten 50%. (FI, 2002:8) 
 
Idag används denna modell av samtliga banker. Bankerna har dock använt sig av interna, 
inofficiella, ratingsystem som komplement till denna schablonmetod. Genom införandet av 
Basel II finns det möjlighet för bankerna att använda en avancerad internratingmetod vilken 
de kan utveckla själva förutsatt att tillsynsmyndigheten har godkänt denna. (FI, 2002:8) I 
avsnitt 4.3 ges en beskrivning av den avancerade metoden.  
 
I Basel II går det fortfarande att använda en schablonmetod men det nya förslaget är i vissa 
avseenden mer differentierat. I stället för uppdelningen mellan OECD-länder och övriga ska 
riskvikterna bestämmas på basis av motpartens rating, d.v.s. det kreditvärdighetsbetyg som 
satts av på marknaden verksamma oberoende kreditvärderingsinstitut. Detta ger upphov till en 
matris där antalet olika riskkategorier blir betydligt fler än dagens fyra. På detta sätt kan man 
få en differentierad skala med riskvikter från 0% upp till 150%, där risken är stor då 
låntagaren har låg rating. Därmed kommer den nya schablonmetoden att bli mer riskkänslig, i 
syfte att nå upp till med de nya reglerna. Vidare kommer det även fortsättningsvis endast vara 
tillåtet att använda extern information och därmed är schablonmetoden i första hand avsedd 
för banker med mindre avancerade riskhanteringssystem samt de banker som har 
verksamheter vilka inte lämpar sig för mer avancerade kreditriskmätningsmetoder.(FI, 2002:8) 
 
En av nyheterna i den nya schablonmetoden är att riskvikterna sänkts i några viktiga 
avseenden. Detta är en förutsättning för att kapitalkravet ska vara oförändrat på 8 % samtidigt 
som hänsyn tas till det nya tillägget på kapitalkrav för de operativa riskerna. De sänkta 
riskvikterna avser två kategorier av utlåning; ”lån mot säkerhet i bostadsfastigheter” där 
riskvikten föreslås bli 30% istället för nuvarande 50% samt ”annan hushållsutlåning än 
bostadslån” som föreslås få riskvikten 75% istället för dagens 100%. (FI, 2002:8) 

4.3 Interna riskklassificeringsmetoden 
Den interna riskklassificeringsmetoden, IRK-metoden, ger bankerna en möjlighet att själva 
bestämma olika faktorer som påverkar kapitalkravet för det enskilda engagemanget helt eller 
delvis på grundval av sina egna kreditriskmätningar, intern rating. Förutsättningen är att 
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bankens system lever upp till fastställda krav och har godkänts av tillsynsmyndigheten. (FI, 
2002:8) 
 
Under denna metod måste bankerna kategorisera sina exponeringar i sju exponeringsklasser 
med olika underliggande riskkaraktär. Klasserna är stater, institut, företag, hushåll, aktie, 
värdepapperiserade tillgångar samt motpartslösa exponeringar. Det finns dock fler 
underklasser i företags- och hushållsklasserna. För varje klass finns det tre nyckelelement: 
 

• Riskkomponenter – estimering av riskparametrar som bankerna själva arbetar fram 
eller enstaka som tillhandahålls av tillsynsmyndigheten. 

• Riskviktfunktioner – vilka kommer att användas för att ta fram de riskviktade 
tillgångarna där riskkomponenterna ingår. 

• Minimikrav – en minimistandard som bankerna måste hålla för att få använda IRK-
metoden på en given tillgång.   

 
När bankerna avser använda den avancerade IRK-metoden måste de estimera värdena på ett 
antal riskparametrar som påverkar kreditrisken för varje enskilt engagemang. Dessa är 
följande: 
 

• PD Sannolikheten för fallissemang (Probability of Default) 
• LGD Förlustandel i händelse av fallissemang (Loss given Default) 
• EAD Exponeringens storlek vid fallissemang (Exposure at Default)  
• M Löptid (Maturity) 

 
I den grundläggande modellen räcker det för bankerna att räkna ut PD, detta då de andra 
värdena tillhandahålls från Finansinspektionen. I den avancerade IRK-metoden, enligt Basel 
II, kan bankerna få tillstånd att själva räkna ut LGD, EAD samt M. Dessa regler är dock 
generella och vissa riskklasser samt dess underklasser kommer att ha bestämmelser om vilka 
parametrar som bankerna får skatta själva och vilka som måste tas från tillsynsmyndigheterna. 
När bankerna har värdena på de riskkomponenter som krävs för de olika riskklasserna ska det 
riskvägda beloppet beräknas genom respektive riskviktsfunktion som erhålls från 
Finansinspektionen. (FI, 2002:8) 
 
Bankerna kan välja mellan två huvudtyper av metod för att beräkna riskparametrarna, 
expertbaserade och statistiska. De kan även använda en kombination av dessa. För att få 
tillstånd att göra egna beräkningar krävs dock historiska data om bland annat motparternas 
fallissemangsfrekvens. Antalet år av historiska data som krävs beror på den metod som valts 
samt riskklasserna. Det råder dock krav på att mätprocessen ska gå att validera, oavsett vilken 
metod man använder sig utav. (FI, 2002:8) 
 
Som tidigare nämnts använder de ledande storbankerna redan idag ett komplement till 
schablonmetoden för att göra en intern, mer avancerad, kreditbedömning, detta för att möta 
upp behovet av mer precisa mätningar av kreditriskerna. Metoden ger dock inga garantier för 
lägre kapitalkrav, men fördelen är dess riskkänslighet vilket kan resultera i att kapitalkravet 
kan komma att variera kraftigt mellan olika banker beroende på portföljernas sammansättning. 
Därmed är det inte alltid lönsamt för bankerna att övergå till IRK-metoden. De banker som 
sökt tillstånd för IRK-metoden är Handelsbanken, SEB, Nordea, Föreningssparbanken, SBAB, 
Sydsvenska exportkredit, Länsförsäkringar bank samt Landshypotek. (FI, 2005) 
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4.4 Myndigheternas och marknadens krav 
Bankernas kapitalhållande beror inte bara på myndigheternas krav. Bankernas finansiärer, 
d.v.s. aktieägarna, ställer högre krav än myndigheterna och en låg kapitaltäckning innebär 
normalt sett att ratinginstituten sätter ett lägre betyg, även om det finns många fler faktorer 
som påverkar kreditbetyget.  
 
Myndighetskraven fungerar idag och framgent som en miniminivå, som ingen bank bör 
understiga. Det krävs därför att man tillhandahåller en buffert utöver myndighetskravet för att 
inte understiga detta på grund av tillfälliga förluster. Ett sänkt myndighetskrav leder till en 
större buffert, för en given kapitaltäckningsnivå. (FI, 2004) 
 
Ratinginstituten har uttalat att de inte automatiskt kommer att ändra sin syn på hur stor 
kapitaltäckning en bank bör ha. Ett sänkt myndighetskrav under pelare I kommer därför 
inledningsvis att kompenseras genom att de kräver en högre buffert. Dessutom kan 
tillsynsmyndigheten sätta ett högre kapitalkrav för en viss bank, inom ramen för den 
kvalitativa tillsyn som görs under pelare II. (FI, 2004) 
 
En annan effekt är den som framhållits ovan, att kapitalkravet sänks mer för de banker som 
har en stor andel av sina tillgångar i de typer av kredit som kapitalmässigt gynnas. Även om 
svenska banker i genomsnitt sannolikt får lägre kapitalkrav på grund av detta är effekten olika 
stor, beroende på hur portföljsammansättningen ser ut. (FI, 2004) 
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5 Räntesättning 
I detta kapitel, den andra delen av referensramen, redogör vi för teori som förklarar vilka 
alternativ det finns för räntesättning samt vilka begränsningar som finns. Vi inleder med att 
behandla den fasta låneräntan och därefter redogör vi för den riskjusterade låneräntan. 
Avsnitt 5.1 bygger på teori vilken Hägg (2005) sammanfattar. Vi behandlar även den lag som 
begränsar kreditgivningen och avslutar med asymmetrisk information.  

5.1 Låneränta 
Hägg (2005) definierar långivarens avkastning, d.v.s. låneräntan, som en funktion av 
utlåningsräntan, låntagarens obeståndsrisk (d.v.s. risken för att den individuella låntagaren 
inte kommer att kunna betala något av ränta och amortering) samt andelen av lånet som 
förväntas förloras om lånet inte skulle kunna betalas, detta trots olika åtgärder såsom 
försäljning av lånets pantsättning. Den förväntande avkastningen, z, ges således av: 
 
z = (1-q) r – q x  där 
 
r = utlåningsräntan  
q = obeståndsrisken (i IRK-modellen kallad PD) 
x = andelen av lånet som förväntas förloras vid obestånd (i IRK-modellen kallad LGD) 
 
Kreditgivning innefattar risker vad gäller den avkastning långivaren får på sin utlåning. Den 
avtalade låneräntan kan dock vara justerad med hänsyn till risken för kreditförlust. Låneräntan 
kan således sättas på två olika sätt. Antingen kan den sättas enligt en ”fast” modell där ingen 
hänsyn tas till risken eller så kan den ”riskjusteras” och beakta kundens risk.  
 
5.1.1 Fast låneränta 
Fast låneränta innebär att all utlåning under en viss tidsperiod sker till samma ränta, d.v.s. 
ingen hänsyn tas till risken för ett specifikt lån. En låntagare med god betalningsförmåga får 
således låna till samma ränta som en låntagare med mindre god dito.  
 
För ett fixt värde på utlåningsräntan kommer den förväntande avkastningen att bero på 
obeståndsrisken och den förväntade kreditförlusten vid obestånd. 
 
För en viss nivå på den förväntade kreditförlusten vid obestånd kommer sambandet mellan 
förväntad avkastning och obeståndsrisk att bli enligt figur 2.1: 

 
 
Figur 2.1: Långivarens förväntade avkastning (z) vid olika obeståndsrisker (q) 
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Den förväntade avkastningen (z) blir negativ om den andra termen är större än den första, 
alltså om qx > (1-q)* r, d.v.s. om x > ((1-q)*r)/q. Detta gör att lånet ger en negativ förväntad 
avkastning. 
 
Detta illustreras i figur 2.2: 
 

 
Figur 2.2: Gränsvärden för obeståndsrisk (q) och förväntad kreditförlust (x) 
 
5.1.2 Riskjusterad låneränta 
Om långivaren använder en riskjusterad utlåningsränta kan den istället uttryckas som 
 
r = a + b q  där 
 
a = den riskfria utlåningsräntan 
b = riskjusteringsfaktorn    
q = obeståndsrisken (i IRK-modellen kallad PD) 
 
Långivarens förväntade avkastning (z ) på ett lån till en långivare med obeståndsrisken (q) blir 
då 
 
z = (1-q) r – q x = (1-q) (a + bq) – qx = a + bq – aq – bq^2 – qx = -bq^2 + (b-a-x)q + a 
 
Den förväntade avkastningen blir  
z = -bq^2 + (b-a-x)q + a 
 
Detta åskådliggörs nedan i figur 2.3. 
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Figur 2.3: Långivarens förväntade avkastning (z) vid olika obeståndsrisker (q) 
 
Derivering av denna funktion med avseende på obeståndsrisken q ger: 
dz/dq = -2bq + (b-a-x) 
 
Derivatan dq/dz sätts till 0: 
0 = -2bq’ + (b-a-x) =>  
2bq’ = b-a-x => 
q’ = (b-a-x)/(2b) 
 
Den maximala förväntade avkastningen ges för obeståndsrisken 
q’ = (b-a-x)/(2b) 
 
Den förväntade avkastningen z blir negativ om qx > (1-q) (a + bq), d.v.s. om  
x > (1-q) (a + bq) / q. Ett lån ger således en negativ förväntad avkastning.  
  
5.1.3 Låneräntan som konkurrensmedel 
Vid införandet av riskjusterad låneränta kommer vissa av låntagarna att gynnas i form av 
lägre låneränta, medan andra kommer att missgynnas i form av högre dito. Se figur 2.4. 
 
Vid övergången från den fasta räntan (r*) till den riskjusterade (a + bq) kommer låntagare 
med en högre obeståndsrisk än q* (den nivå där den fasta låneräntan är lika stor som den 
riskjusterade) att få högre låneränta. Detta eftersom den rörliga räntan a + bq  är större än den 
fasta räntan r* när q är större än q*.  Se figur 2.4.  
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Figur 2.4: Låneräntan (r) som funktion av obeståndsrisken för både fast (r = r*) och riskjusterad (r = a 
+ bq) låneränta 
 
För låntagare med lägre obeståndsrisk än q* kommer låneräntan att bli lägre, eftersom den 
riskjusterade räntan (a + bq) är mindre än den fasta räntan (r*) när q är mindre än q*. 
 
De kunder som har högre obståndsrisk än q* kommer i teorin därmed att söka sig till en annan 
långivare, vilken tillämpar fast låneränta. 
 
För en riskneutral långivare, som enbart önskar maximera den förväntade avkastningen på 
lånen, kommer denna förändring av kundbasen att antingen vara positiv eller negativ. 
 
De kunder som har en obeståndsrisk q mindre än q* kommer att gynnas av övergången till 
riskjusterad låneränta. Se figur 2.5. 
 

 
Figur 2.5: Långivarens förväntade avkastning (z) vid olika obeståndsrisker (q) 
 
De lönsammaste kunderna hör till dem som gynnas av övergången till riskjusterad låneränta. 
Dessa kunder har en obeståndsrisk q som är mindre än q*.  
 
De kunder som istället har en obeståndsrisk q som är större än q* kommer att missgynnas när 
riskjusterad låneränta införs. Dessa kunder kommer därför i teorin att söka sig till en långivare 
som erbjuder fast ränta. 
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Figur 2.6: Långivarens förväntade avkastning (z) vid olika obeståndsrisker (q) 
 
De lönsammaste kunderna tillhör dem som har en obeståndsrisk q som är större än q*. De 
kommer därför att missgynnas vid övergången till riskjusterad låneränta och därför riskerar 
långivaren att förlora dessa kunder då de kommer att söka sig till en annan långivare, som 
erbjuder fast låneränta. 
 
I modellerna ovan analyseras konsekvenser av fast respektive riskjusterad låneränta. Dessa 
modeller förutsätter att långivaren kan bedöma låntagarnas obeståndsrisk och den förväntade 
kreditförlusten vid obestånd på ett tillförlitligt. Schablonmetoden och IRK-metoden, vilka 
behandlas i kapitel 4 bygger också på att man kan skatta dessa parametrar. Vidare finns det i 
teorin ingen begränsning av hur hög ränta som kan sättas. I praktiken är det dock annorlunda 
då bankerna lyder under konsumentkreditlagen, vilken reglerar ärendet. 

5.2 Konsumentkreditlagen 
Konsumentkreditlagen (SFS 1992:830) tillämpas vid krediter som är avsedda för enskilt bruk 
och som erbjuds en konsument av en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet (1 §). 
Vidare är denna lag tvingande till konsumentens förmån. Avtalsvillkor som är till nackdel för 
konsumenten är utan verkan mot denna, om inte annat anges i lagen. (3 §) 
 
Med kreditköp avses köp av en vara där säljaren lämnar anstånd med någon del av 
betalningen eller när betalningen finansieras med ett belopp som köparen får låna av säljaren 
eller någon annan kreditgivare (3 §). Detta gäller exempelvis när man lånar pengar av en bank 
eller ett bolåneinstitut för att köpa en bostad. 
 
Enligt Konsumentkreditlagen måste näringsidkaren göra en kreditprövning av en potentiell 
kund. ”Näringsidkaren skall, innan kredit beviljas, pröva om konsumenten har ekonomiska 
förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt kreditavtalet (kreditprövning).” (§ 
5a, 1 st.)  
 
Det finns vissa undantag från denna regel. Exempelvis behöver inte näringsidkaren göra en 
kreditprövning om han på grund av kännedom om konsumenten eller andra omständigheter 
har anledning att utgå från att konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra 
sina åtaganden. (§ 5a, 1 st.) Kreditprövning behöver heller inte göras för engångskrediter som 
har en kredittid på högst tre månader där kreditbeloppet skall betalas på en gång eller för 
krediter som avser mindre belopp. (§ 5a, 3 st.) Vid utlåning till bostadsköp är banker och 
bolåneinstitut dock i regel alltid tvingade att göra en kreditprövning.  
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5.3 Asymmetrisk information 
Vid en kreditprövning lämnar kunden in en kreditansökan till banken med information om 
kundens engagemang. Detta för att kreditinstitutet ska få underlag för kreditprövningen samt 
få information om kundens betalningsförmåga samt ekonomiska bild.  
 
Asymmetrisk information definieras som ”en situation där köparen och säljaren har 
olika information om en transaktion”, (Pindyck & Rubinfield, 2001 s. 596). Exempelvis vet 
en säljare av en begagnad bil mer om bilens kvalitet än en potentiell köpare. Analogt gäller att 
en låntagare vet mer om sina återbetalningsmöjligheter än långivaren. Teorin om asymmetrisk 
information utvecklades på 1970-talet av nationalekonomerna Akerlof, Spence och Stiglitz. 
För denna teori erhöll de år 2001 Riksbankens stora pris till Alfred Nobels minne. 
 
Akerlof (1970) förklarar asymmetrisk information med hjälp av ett exempel ovan om 
försäljning av begagnade bilar. Den potentielle köparen vet inte lika mycket som säljaren 
vilket leder till att bra och dåliga bilar kommer att säljas till samma pris, detta då det är svårt 
för en potentiell köpare att till fullo utvärdera bilens kvalitet. Resultatet blir att de dåliga 
bilarna driver ut alla andra från marknaden. Asymmetrisk information om bilens kvalitet leder 
alltså till ett negativt urval, ett så kallat ”adverse selection”.  
 
Spence (1973) visade att mer informerade aktörer på marknaden under vissa förutsättningar 
kan "signalera" sin privata information till mindre informerade aktörer för att därigenom 
förbättra sitt utfall. Ett exempel är företagsledningar som i vissa fall kan ta den extra 
kostnaden för dubbelbeskattade utdelningar för att signalera hög lönsamhet. Signalering 
kräver att ekonomiska aktörer utför observerbara och kostsamma handlingar för att övertyga 
andra aktörer om värdet eller kvaliteten hos sina produkter. Dock lyckas signaleringen bara 
om signalkostnaden skiljer sig tillräckligt mycket mellan sändarna.  
 
Stiglitz (1976) visade att en mindre informerad aktör ibland kan fånga upp en mer informerad 
aktörs information genom ”screening”, t.ex. genom att låta denne välja ur en meny av avtal 
för en viss transaktion. Detta används frekvent av försäkringsbolag, vilka sorterar in sina 
kunder i olika riskklasser genom att på marknaden erbjuda olika kontrakt där lägre premier 
kan bytas mot högre självrisk. En bank kan använda screening för att skilja mellan goda och 
dåliga låntagare. Man drar alltså slutsatser om vad kunden är beredd att betala i ränta. En 
högre betalningsvilja torde tyda på att låntagaren är mer riskfylld och således bör ha en högre 
ränta för att inte minska bankens marginal.  
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6 Intervjuresultat 
I detta kapitel presenterar vi intervjuerna och i bilaga 1 återfinns intervjuguiderna. Vi har 
utfört sex intervjuer totalt, varav två på Finansinspektionen (FI), en på Handelbanken (SHB) 
och en på SEB. Vidare har vi utför en intervju vardera på bolåneinstituten SBAB och Bluestep. 

6.1 Beskrivning av respondenternas företag 
Vi har intervjuat två bolåneinstitut, två storbanker samt två personer från tillsynsmyndigheten 
Finansinspektionen. SBAB och Bluestep representerar bolåneinstituten och Handelsbanken 
samt SEB representerar storbankerna.  
 
SBAB står för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag och ägs av svenska staten. Deras 
affärsidé är att finansiera boende enkelt och prisvärt och visionen är att vara det ledande 
bolåneföretaget och ett självklart val för kunden. SBAB inledde sin operativa verksamhet den 
1 juli 1985 då de statliga bostadslånen började finansieras av SBAB. (www.sbab.se) 
 
Bluestep Bostadslån AB är ett svenskt företag specialiserat på bolån till personer som inte 
uppfyller traditionella bolåneinstituts kriterier. Företaget startade 2005 efter internationell 
förebild. Bluestep har en alternativ produkt vilken kan användas som komplement till 
bankerna. Bluestep samarbetar med banker genom att bankerna kan vidarebefordra kunder 
som inte beviljats lån. (www.bluestep.se) 
  
Handelsbanken grundades 1871 och är idag en universalbank, det vill säga levererar tjänster 
inom hela bankområdet. Handelsbankens finansiella mål är att ha högre räntabilitet än 
genomsnittet för konkurrenterna och det finansiella målet ska nås genom att banken har 
nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna. Den högre lönsamheten ska komma 
aktieägarna till del genom en högre utdelningstillväxt än hos konkurrenterna. (www.shb.se) 
  
SEB bildades 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank (grundad 1856) 
och Skandinaviska Banken (grundad 1864). SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern och 
deras affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och 
transaktioner för företag och privatpersoner på ett sådant sätt att kunderna blir nöjda, 
aktieägarna får en konkurrenskraftig avkastning och SEB anses vara goda 
samhällsmedborgare. (www.seb.se) 
 
1991 slogs Försäkringsinspektionen och Bankinspektionen samman och bildade 
Finansinspektionen som finansieras genom anslag över statsbudgeten. FI är en myndighet 
som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras uppdrag från allmänheten, dvs. riksdag 
och regering, är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet 
på stabilitet. FI:s ambition är att verka förebyggande för att motverka att finansiella kriser 
uppstår. Finansinspektionens verksamhet har tre huvudområden vilka är tillståndsgivning till 
de företag som vill erbjuda sina finansiella tjänster till allmänheten, regelgivning genom lagar 
och förordningar samt tillsyn. (www.fi.se) 
 
På SBAB fick vi möjligheten att samtidigt intervjua två personer var av en chef för 
riskfunktionen och en medarbetare därifrån. På Bluestep intervjuade vi en person vilken hade 
befattningen marknad- och försäljningschef. Respondenten på Handelsbanken har 
befattningen verksamhetskoordinator för Basel II projektet och på SEB intervjuade vi en 
respondent vilken hade befattning senior riskanalytiker. Respondenterna på 
Finansinspektionen hade befattningarna riskanalytiker respektive kapitaltäckningsexpert.  
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6.2 Synen på Basel II 
Alla respondenterna var eniga om att den inledande synen på Basel II och dess 
kapitaltäckningsregler var positiv. Respondenten från Bluestep hade dock ansett att det var för 
komplext och för svårt att implementera. Denne ”såg inte hur man skulle kunna diversifiera 
och klassificera kunder”. Vidare sa denne att marknaden inte var mogen vid denna tid. 
 
Bankerna samt SBAB uttryckte i motsats att direktivet var helt i linje med deras synsätt och 
respondenten från SEB sa att ”regelverket stämmer överens med hur vi tänker, vi har haft en 
långtradition av att använda olika riskklasser och prisat utifrån dem”. Direktivet var enligt 
bankerna inte något nytt utan snarare en önskan från bankerna och marknaden menar de. SHB 
säger att de ”granskade EU-direktivet innan FI hade kommit med någon rapport eller direktiv” 
detta i syfte att börja arbeta med projektet så tidigt som möjligt. FI säger att den avancerade 
IRK-metoden skapades av bankerna och därefter lagstadgades det. SBAB säger att Basel II är 
ett direktiv av ”best practice” och att både bankerna och marknaden är positiva till regelverket.  
 
Vidare anser Bluestep och SBAB att detta är det största som hänt på bolånemarknaden på 
många år. SBAB berättar att detta gör att det går mycket fortare att processa en kredit och att 
det är stor fördel. Blustep säger att hela företaget bygger på Basel II och att de redan idag kan 
riskklassificera kunderna mycket bättre än vad bankerna kan. 
 
Idag är alla respondenter positivt inställda till Basel II. SEB säger att de idag har samma syn 
på Basel II som de hade från början. Dock säger SEB att ”bankerna generellt anser att Basel II 
är lite plottrigt, det är för många regler”. Vidare säger respondenten att de ofta ber FI om råd. 
SHB säger att man växer in i projektet och därmed får förståelse för hur komplex det är. 

6.3 Kapitaltäckning 
Alla respondenter är eniga om att kapitalbindningen kommer att förändras och bli 
lägre. ”Kapitalkraven kommer att bli lägre, kanske t.o.m. mycket lägre” säger en av 
respondenterna från FI. Det formella kravet talar för detta säger FI. SHB säger att ”bankerna 
har mer än den formella miniminivån för kapitaltäckningskravet och kommer troligtvis att ha 
det senare också”. Vidare säger respondenten att de begränsningsregler som finns gör att 
kapitalbindningen kommer att minska gradvis med försiktighet. Detta håller samtliga 
respondenter med om. De första åren kommer den tidigare schablonmetoden och den nya 
IRK-metoden användas parallellt berättar SHB.  
 
SBAB säger att de är säkra på att de kommer att kunna hålla ett mindre kapital och hänvisar 
till Basel II:s pelare. Pelare I kommer sänka kapitalbindningen för bolånemarknaden rejält 
men pelare II kommer att ”lägga tillbaka kapital”. FI säger att pelare II tar hand om de övriga 
riskerna och därför kommer att höja det sänkta kapitalkravet från pelare I. Vidare säger en av 
respondenterna från FI att kapitalkravet för bolån kommer att sjunka relativt andra typer av 
lån. Vidare säger denne att ”banker som har stor andel bolån kommer tjäna mycket på 
detta”. ”Nordiska banker ligger bra till och kreditförlusterna i Sverige är extremt låga jämför 
tex. Tyskland”. SEB säger att alla skandinaviska banker kommer gynnas och då främst de 
banker med stor andel privatpersoner och bolån.  
 
De flesta aspekter tyder på att kapitalkraven kommer sänkas för de svenska bankerna, detta då 
de formella kraven minskar säger SEB. De mekaniska beräkningarna av PD och LGD 
kommer att leda till att kapitalbindningen kommer att kunna minskas säger SEB. FI säger att 
riskkänsligheten gör att bolåneportföljen kommer går ner i kapitalbindningen medan andra lån 
såsom blanckolån kommer gå upp. För bankverksamheten totalt sett blir det samma 
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kapitalbindning som förut säger SBAB. De menar att vissa andra verksamheter med operativa 
risker, tex. specialutlåning och trading kommer att öka kapitalbindningen.  
 
6.3.1 Bankens marginal 
SBAB säger att ”marginalerna kommer gå ned generellt, detta pga. den stora konkurrensen på 
bolånemarknaden som leder till en hård marginalpress”. Även FI menar att den sjunkande 
marginalen beror på konkurrensen på marknaden. Bluestep säger att marginalerna kommer att 
sjunka på sikt då kunderna accepterar de nya reglerna. En av respondenterna från FI säger 
att ”pressen på marginalen redan idag är en effekt av Basel II:s regelverk”. Vidare säger 
respondenten att Basel II redan har påverkat bolånemarknaden samt att kunderna fått nytta av 
det. ”Man har alltså redan diskonterat effekterna av de nya reglerna i bostadspriserna”.  
 
En av respondenterna (som inte ville att vi skulle delge sitt företags namn i detta uttalade) sa 
att ”bankerna generellt anser att SBAB är illojala”. Detta grundas på en kombination av att de 
endast har en produkt, bolån, och inte andra produkter i portföljen att ta hänsyn till men 
primärt av att SBAB får stöd av staten.  
 
Respondenten från SHB säger att banken tror att SBAB tog bort räntepåslaget på 0,5 
procentenheter för bostadsrätter som en följd av Basel II. Detta ”gjorde SBAB långt innan 
Basel II implementeras” och därmed säger respondenten att ”Basel II haft påverkan på 
bolånemarknaden redan två år innan dess implementering”. SBAB säger dock att man i 
företagsvärlden redan börjat prissätta risken enligt IRK-metoden men att den inte fått 
betydande genomslag än på privatmarknaden.  
 
6.3.2 Myndigheternas och marknadens krav  
Basel II:s kapitalkrav skiljer sig från marknadens kapitalkrav säger samtliga respondenter. 
Tidigare har kapitalbindningen legat på en miniminivå på 8% för bostadsrätter och 4% för 
villor, med Basel II är det 4% för båda säger FI. SEB, SHB och SBAB säger dock att 
bankerna ligger en bra bit över detta och kommer troligtvis att göra det i fortsättningen också. 
 
Marknaden kräver en viss kapitalbindning för en viss rating säger FI och menar att marknaden 
håller ett öga på bankernas riskhantering. SHB säger att de formella kraven inte kommer att 
påverka marknaden bedömning av kapitalbedömning. Det är ”viktigt att banken uppfattas som 
mycket säker” säger SEB. Därför är myndighetens formella krav mindre relevant och man har 
högre egna mål säger SEB och berättar att är viktigt för banken att ha en hög rating från tex 
Standard & Poor eller Moody’s.  
 
Bankernas egna försiktighet samt myndigheternas och ratinginstitutens försiktighet talar emot 
en minskad kapitalbindning menar SEB. FI säger att inte alla kreditlåneinstitutioner har 
tillstånd av dem, tex. Bluestep, och därmed inte behöver stå under tillsyn av FI. Detta är en 
åtgärd som staten gjort för att öka konkurrensen på lånemarknaden. Vidare säger FI att 
marknaden ställer kapitalkrav, istället för lagstiftarna. FI menar att de som lånar ut pengar till 
kreditinstituten ställer indirekta kapitalkrav. Indirekt påverkas marknadens kapitalkrav av 
lagstiftningen och även om man inte har tillstånd från FI ökar trovärdigheten och statusen om 
man har det. 
 
Alla respondenter, förutom Bluestep, talar om ratinginstitutens krav. FI säger att 
ratinginstituten tycker att de ”formella kraven är för låga” och de är därmed ”oroliga”. 
Bankerna är dock mycket måna om sin rating eftersom den styr deras upplåningskostnader 
säger FI. Kapitalkraven kommer att sänkas i en dialog mellan bank och ratinginstitut.  
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6.4 Schablonmetoden och IRK-metoden 
Alla respondenter säger att IRK-metoden har klara fördelar framför schablonmetoden. 
Schablonmetoden beskrivs av Bluestep som snabb, enkel och ger en effektiv behandling. 
Schablonmetodens enkelhet, i motsatt till IRK-metoden, ser respondenterna som både en 
fördel och en nackdel. SHB säger att ”enkelheten kan vara positiv men att denna grova 
schablon också är negativ”. FI säger dock att de banker med ”schablonmetoden har ett högre 
kapitalkrav för att täcka denna eventuella riskkänslighet som denna trubbiga modell inte tar 
hänsyn till”.  
 
FI säger att även de banker som valt att beräkna kapitalkravet enligt schablonmetoden 
kommer att föra en intern prissättningsdiskussion som liknar IRK-metoden. Detta görs för att 
se hur stor risk högriskkunderna har så att de inte får en för låg ränta. Det är viktigt att skilja 
mellan högriskkunder och lågriskkunder och sätta rätt ränta.  
 
FI säger att det är ofrånkomligt att ha båda modellerna, detta då den enkla modellen kan 
hanteras av alla. Dock säger respondenten att den avancerade metoden är ”nödvändig för att 
kunna diversifiera risken och få ner kapitalbindningen”. Vidare säger FI att IRK-metoden 
är ”bättre på att riskhantering genom att den mäter den faktiska risken”. FI säger att den frigör 
kapital för bankerna, dock påpekar respondenten att detta inte är ett självändamål för FI då de 
är en stabilitetsmyndighet. 
 
SHB säger att IRK-metoden är positiv då den egna risken ger underlag för kapitalkravet 
istället för den nuvarande schablonmetoden där alla läggs in i samma fack, vilket inte är bra. 
Vidare säger respondenten att det är positivt med lågriskkunder då banken får mindre risk och 
på så vis kan få mindre kapitalbindning. SBAB säger att fördelarna med IRK-metoden är att 
kreditprocessen går smidigare, att kapital kan frigöras och man nu kan diskutera risk på ett 
annat sätt, även med kunden. SEB säger att IRK-metoden ger ett bra incitament för 
riskhantering, vilket både kunderna och SEB tjänar på. Vidare ligger modellen i linje med det 
sätt banken arbetar på säger SEB. SBAB säger att ”ingen kan vara på bolånemarknaden med 
en schablonmetod”. 
 
Bluestep säger att det kommer att bli svårare att sätta individuella räntor i en stor organisation, 
det kommer att bli upp till den enskilde handläggaren. SBAB säger att det inte finns några 
nackdelar med IRK-metoden för dem. Det är värre för storbankerna säger respondenterna och 
menar att de måste avgöra vilka områden IRK-metoden passar för. Sedan kan storbankerna 
sälja av verksamhet och ändra sin portfölj.  
 
SHB säger att nackdelen med IRK-modellen är att den är kostsam samt att det inte finns 
någon lag utan att bankerna tvingas räkna fram modeller utan att riktigt veta var det kommer 
att landa. Båda bankerna tycker att IRK-modellen är komplex att ta fram och den bygger 
dessutom på långa tidsserier, vilket gör att det tar tid innan man har tillräckligt mycket data. 
Dock tycker respondenterna från de båda bankerna att helheten är positiv. 
 
6.4.1 Effekter av två modeller på marknaden 
SHB säger att marknaden rimligtvis borde påverkas av att det kommer att råda två modeller 
på marknaden. Användare av schablonmetoden torde ha svårare att följa med i konkurrensen 
med låg riskkunder eftersom de drabbas av schabloniserade kapitalkrav.  
 
FI säger att den mer avancerade metoden för riskmätning är i sig ett konkurrensmedel. Vidare 
kommer effekten av att det finns två modeller på marknaden göra att de mer ”sofistikerade 
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bankerna” som använder sig av IRK-metoden kommer att kunna mäta risken bättre och 
dessutom få en lägre kapitalkostnad. Dessa sofistikerade banker kommer ”bli bättre på att 
sätta rätt pris” säger FI.  Det kommer att ske en diversifiering så att de kunder med hög risk 
kommer att få ett högre pris än de kunder med låg risk.  
 
FI säger också att det teoretiskt finns en viss risk att de banker med IRK-metod sätter ett så 
högt pris på de kunder med hög risk att de söker sig till banker som tillämpar 
schablonmetoden. Enligt Basel II kommer riskvikten för bolån att minska från 50% till 30%. 
FI säger att institut som riktar in sig på högriskkunder kommer granskas samt krävas på ett 
högre krav för pelare II, säger FI.  
 
Respondenten från SHB anser att det finns en viss risk för att de med hög risk prissätts dyrare 
och att de därmed tjänar på att vända sig till de institut som använder sig utav 
schablonmetoden. Denna risk verkar dock vara liten säger SHB. Vidare kan de kunder med 
låg risk, som finns på banker vilka fortsätter tillämpa schablonmetoden, eventuellt kommer att 
söka sig till banker som tillämpar IRK-metoden. SEB säger också att de kunder som de 
eventuellt inte förstår är lågriskkunder kan komma att lämna dem. SHB säger att de dåliga 
kunderna med hög risk kommer att betala för den genom ett högre pris. Eventuellt kommer 
det dock inte att gå att ta ut en sådan hög riskpremie i praktiken menar respondenten. 
Marknaden och konkurrensen samt arbetet med den nya metoden kommer visa detta. Vidare 
har varje kontor och kundansvarig ansvar för räntesättningen även om de får direktiv för hur 
de ska tänka och agera.  
 
SBAB anser att det inte kommer att ske någon större förändring på marknaden och då de 
flesta banker kommer att tillämpa IRK-metoden är det bara teoretiskt som kunderna kommer 
att flytta till annan bank. Dock säger SBAB att det finns företags som Bluestep som riktar in 
sig på ”sub prime-segment”.  
 
Enligt Bluestep är folk idag vana vid en fast låneränta. ”Många vet att räntan idag ligger på 
t.ex. 2,40 % och då förväntar de sig att få denna ränta, eventuellt kan de förhandla sig ner 
några punkter”. Bluestep säger att en förändring av de båda modellerna är att det kommer att 
bli en produktdiversifiering. Idag är denna obefintlig säger Bluestep och menar att 
nischbankerna kan specialisera sig på vissa grupper. Vidare tror Bluestep inte att riskjusterad 
låneränta leder till att deras kunder skulle gå tillbaka till en traditionell bank, detta då dessa 
kunder kräver en speciell behandling i sin kreditprocess. Bankerna måste i så fall lära om hela 
sitt system då verksamheten inte är anpassad för dessa speciella kunder, säger Bluestep.  
 
Alla kunder kommer att riskklassificeras säger SBAB och tillägger att det inte kommer att bli 
någon skillnad på gamla och nya kunder. Kunder som prisas ut kommer kanske att lämna 
banken säger SEB. Vidare säger SHB att media inte börjat skriva om detta ännu men att när 
de gör det kommer det att ske en förändring. Kunderna kommer då troligtvis förhandla sin 
riskklass då de köper en ny bostad. Detta då ratingen bara görs vid beviljning säger SEB och 
tillägger att framtiden är något oklar.  

6.5 Räntesättning på bolånemarknaden 
I teorin kommer bolåneräntan att förändras men i praktiken är de svårt att veta säger FI. 
Bolåneprotföljen har en låg risk och därmed borde det finas utrymme för att priserna kommer 
gå ner säger respondenten. Detta får konkurrensen utvisa tillägger en av respondenterna från 
FI. Vidare säger FI att bankerna nu kommer att bli bättre på att hantera risken och därmed 
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sätta mer rättvisande räntor. Dessutom kommer kapitalkostnaderna att minska och detta beror 
på att bolåneportföljen kommer att gynnas relativt andra typer av lån. 
 
Den bättre riskhanteringen och de lägre kapitalkostnaderna kan generellt ge lägre räntor sa en 
av respondenterna från FI. Den andra respondenten sa dock att detta med största sannolikhet 
kommer att ske. Enligt Bluestep kommer låneräntorna att bli mer diversifierade. Denna 
diversifieringseffekt kan dock leda till att lågriskkunder kommer att få lägre ränta och de 
kunder med hög risk kommer att få högre räntor.  
 
SHB säger att den individuella bolåneräntan kommer att förändras i praktiken och säger att 
räntespridningen kommer att bli större. Enligt Bluestep kommer den riskjusterade låneräntan 
att ge ökat förhandlingsutrymme. De kunder med stor medvetenhet och förhandlingsförmåga 
kommer att gynnas säger respondenten från Bluestep. 
 
SHB säger att ”kundernas medvetenhet definitivt kommer att öka”. Kunderna ”kommer nu 
inte bara prata ränta utan även deras risk” kommer att förhandlas säger SHB. SBAB säger att 
kundens riskmedvetande kommer att öka på sikt. FI säger att medvetenheten kan komma att 
öka. Bankerna använder redan idag risken för att prissätta kunden säger en av respondenterna 
från FI och tillägger att denne inte tror att det kommer diskuteras med kunden. Detta gör man 
utan att kunden märker det säger respondenten. Den andre respondenten säger dock att det 
kommer bli en större förståelse för höjda räntor samt fler risksegment. 
 
SEB säger att kundernas riskmedvetenhet kommer att öka och jämför den amerikanska 
kreditmarknaden. Där finns webbplatser som talar om för kunden hur de kan förbättra sin 
rating hos kreditinstitutet, vilket torde tyda på att medvetenheten där är större om hur räntorna 
sätts i förhållande till risken. Bluestep anser dock att deras kunder, som befinner sig utanför 
den ordinarie bolånemarknaden, redan idag är medvetna om och accepterar den högre räntan. 
 
6.5.1 Kreditprövning 
SBAB säger att kreditprövningen är identiska för de båda metoderna och regleras i lag. SHB 
säger också att de två modellerna inte kommer att skilja sig åt. Den ena respondenten för FI 
säger att schablonmetoden inte ställer omfattande krav på hur kreditprövningen ska gå till, 
såsom i IRK-metoden.  
 
SHB menar att kreditpolicyn fortfarande gäller och banken måste tro att kunden verkligen 
kommer att kunna betala. I utlåningsprocessen tittar de på om lånet är tillräckligt säkert, dvs. 
att risken för fallisemang är liten och att kunden har en god återbetalningsförmåga. Detta 
bestäms ytterst av konsumentkreditlagen men banken har egna strängare krav. I framtiden 
tillkommer ytterligare ett steg där man ser över risken och bestämma räntan utifrån den. 
 
Den andra respondenten från FI säger att de fyra storbankerna inte tar högriskkunder, även om 
räntan riskjusteras. Vidare får inte bankerna pga. konsumentkreditlagen låna ut till kunder om 
risken för fallisemang är för stor. FI säger att bankerna inte vill ha de kunder som ligger i 
riskzonen för att hamna på obestånd. Bankerna är riskaverta och låter därför bli dessa. 
 
Bluestep berättar att deras kreditprövning är mer avancerad än bankernas och berättar att 
deras tar mellan 6-8 veckor. Deras arbete är tidskrävande och de tar hänsyn till aspekter 
såsom intyg från arbetsgivare eller från hyresvärden. Vidare bortser de från historik och ser 
till framtida betalningsförmåga. Bluestep säger att de troligen har högre kreditförluster men 
att det är ett medvetet risktagande. Både Bluestep och SBAB sa att ”den svenska 
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bolånemarknaden är extremt rigid” och att man måste passa in i en viss mall för att få låna 
pengar. Man måste betala alla räkningar i tid om man vill kunna låna pengar på vanligt sätt 
säger SBAB. 
 
6.5.2 Kundernas lönsamhet 
SHB säger att ”i vår värld är det de kunder som har låg risk som är lönsammast”. SEB säger 
också att de anser att kunder med låg risk är mer lönsamma än de kunder med hög risk. Dock 
är ”de mest lönsamma kunden är den som snart går omkull” eftersom man då lägger på 
dröjsmålsränta på de slarviga. 
 
FI säger att bankerna tidigare ”trott att de skulle jaga kunder med låg risk”. Pressade 
marginaler gör dock att lågpriskunderna inte blir så lönsamma som man först trott. 
Kundsegment med högre risk kommer därför att bli relativt sett mer lönsamma än vad man 
kommer fram till vid en statisk analys säger en av respondenterna från FI. Dock säger 
respondenten att givet att räntan mot kund är oförändrad är det attraktivare med utlåning till 
personer med låg risk. Den andre respondenten från FI säger att om bankerna börjar rikta in 
sig på högriskkunder kan konkurrensen komma att öka för detta segment. Dock har bankerna 
historiskt varit riskaverta och det har alltid varit större konkurrens om kunderna med låg risk. 
Respondenten säger vidare att det nu inte kommer att bli fråga om ”ja” eller ”nej” utan mer 
om vilket pris kunden ska få.   
 
Traditionellt är högriskkunder mindre lönsamma säger Bluestep. Vidare säger respondenten 
att det är svårt att differentiera tillräckligt mycket men att Basel II-förändringar kan leda till 
att högriskkunder känner sig diskriminerade. SBAB säger att högriskkunderna inte är 
lönsamma. Vidare säger SBAB att de riktigt dåliga kunderna inte kan betala den höga ränta 
som skulle krävas för deras risk. Nischbankerna är ett undantag, vilka tar ut högre räntor för 
dessa kunder. Det går tex. att tjäna pengar på blanckolån säger SBAB. 

6.6 Bolånemarknaden 
Alla respondenter säger att bolånemarknaden idag är expansiv och att det råder hård 
konkurrens. SHB säger vidare att utlåningen på marknaden är stor. En av respondenterna från 
FI säger att dennes personliga åsikt är att det är störande att bankerna vill få en att bli helkund 
då man vill låna pengar. Respondenten menar att de vill att man ska flytta över hela sitt 
engagemang till den bank man tar lånet på. FI säger vidare att konkurrensen dock har blivit 
större sedan nischbankerna kommit in på marknaden. Bluestep menar att bolånemarknaden i 
Sverige är transparant och att det är lätt att få tag på information. 
 
SHB säger att ”konkurrensen på bolånemarknaden kommer att bli ännu hårdare då de nya 
kapitaltäckningsreglerna är implementerade”. Detta som en effekt av att varje banks 
kapitalkrav blir mer beroende av kundernas kreditvärdighet. Vidare kommer 
förhandlingsutrymmet att öka. SBAB säger att det kommer att bli en förändrad prissättning av 
de nya kapitalkraven, detta då prissättningen blir mer riskanpassad. Vidare säger SBAB att 
bra kunder kommer få ett bättre pris och dialogen med kunden kommer att öka. FI säger också 
att konkurrensen kommer att bli större av de nya kapitalkraven. Vidare kommer marginalerna 
att öka för bolåneinstituten.  
 
SEB säger att bolån är en stapelvara där priset är det viktigaste. Generellt är priset på bolån 
inte så mycket högre än bankernas inlåningskostnader säger SEB. På sikt kommer dock lånen 
att bli billigare. Detta då bankerna kommer att bli bättre på att skilja mellan goda och dåliga 
kunder, vilket bidrar till lägre kreditförluster. SEB lägger till att man ska välja kunder 
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med ”lagom” mycket risk. Det är inte bra att sätta risknivån för lågt, detta eftersom man 
riskerar att få för få kunder. Man ska dock inte sätta risknivån för högt eftersom man då kan få 
kreditförluster.   
 
Bluestep säger också att konkurrensen på den ”traditionella” bolånemarknaden är stenhård.  
Kunderna på den svenska bolånemarknaden består av två typer förklarar Bluestep. Den första 
typen är ”vanliga kunder” och utgör 80-85 % av marknaden. De är säkra, stabila kunder som 
får låna av vanliga banker. De fyra storbankerna och SBAB har 98 % av marknaden för de 
vanliga kunderna säger Bluestep.  
 
Den andra typen utgör 15-20 % av marknaden säger Bluestep och förklarar att det är kunder 
som inte får låna på vanligt sätt. Denna grupp utgörs av egenföretagare, visstidare, frilansare, 
nyinflyttade, personer som är bosatta utomlands, pensionärer, folk som ogillar vanliga banker 
etc. Dessa kunder går inte att behandla med automatik d.v.s. scoringmodeller fungerar inte för 
dem säger Bluestep. Vidare säger respondenten att det är dålig konkurrens i Sverige för det 
segment som Bluestep riktat in sig mot, d.v.s. den andra typen.  
 
Den svenska bolånemarknaden är stel säger Bluestep och berättar att bolånemarknaden har 
sett likadan ut länge, med fem stora aktörer. Få förändringar har skett tidigare såsom Internet 
och den nya aktören SBAB. Bolån är dock en standardiserad produkt. Bankerna försöker 
diversifiera sig lite grann genom rådgivning, service etc., men dessa faktorer är inte så viktiga. 
Räntan är det absolut viktigaste säger Bluestep. Vidare säger respondenten att Bluestep är en 
tillkomst av Basel II och har inneburit en stor förändring för marknaden. Bluestep säger också 
att det kommer att bli utrymme för nischbanker och en mer specialisering av dessa nya regler 
på bolånemarknaden. Det blir fler produkter och fler alternativ för kunden säger Bluestep.  
 
6.6.1 Nyttan av det minskade kapitalkravet för de olika parterna 
Bluestep tror att bankerna får mest nytta av den minskade kapitalbindningen, detta då de har 
hårda krav från aktieägarna. Kunderna kommer att få en liten del säger Bluestep. SEB säger 
att ”tillverkaren” och ”konsumenterna” kommer att dela på vinsten såsom en bilindustri där 
stålet blir billigare och därmed kommer även köparna att få ett lägre pris. Kunden tjänar 
troligen mest säger SEB och förklarar att bolån är en stapelvara och en homogen produkt. 
 
SBAB säger att ingen av bankerna har bestämt vad man ska göra med pengarna man får loss. 
Dock är den sista som får nytta av pengarna är samhället i stort. FI säger att ”kapital ska inte 
bindas upp för att täcka risker som inte finns utan finnas där det behövs, därmed gynnas 
samhällsekonomin av de nya reglerna samt den nya riskhanteringen”.  
 
SBAB säger att det är bankernas pengar och troligtvis kommer ägarna att ta ut pengarna i 
form av en klumpsumma. Ett annat alternativ är expansiva åtgärder säger SBAB. De mer 
långsiktiga effekter är att marginalerna kommer att gå ned. Kunderna kommer att få mest 
p.g.a. den hårda konkurrensen säger SBAB. Dock är det svårt att kvantifiera hur stor del som 
faktiskt går till kunderna. 
 
SHB säger också att kunder med god kreditvärdighet kommer att tjäna på det på sikt. De 
kommer att få betala ett lägre pris och därmed få nytta av de minskade kapitaltäckningskraven. 
På grund av den hårda konkurrensen kommer en stor del av marginalen tillfalla kunderna 
säger SHB. Bankerna kommer att vara först med kännedom om Basel II:s kapitalkrav men 
respondenten säger att banken inte kommer att tjäna mer pengar. Detta då pengarna kommer 
att användas för annat. ”Vi blir ju inte lyckliga av pengar på hög” säger respondenten men vi 
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får möjligheten att jobba med pengarna. Detta är bättre än att ha dem som bundet kapital. 
Respondenten vet inte om det blir några utdelningar till aktieägarna på grund av de minskade 
kapitalkraven.  
 
FI vill inte kommentera vem av banken och kunden som kommer få störst nytta av det lägre 
kapitalkravet. En av respondenterna från FI säger dock att överlag kommer både bank och 
kund gynnas av det minskade kapitalkravet. Banken kommer att få högre marginal och 
kunden lite lägre pris på sitt bolån, detta utan att uttala sig om vilken andel som tillfaller vem 
säger respondenten.  
 
Den andra respondenten för FI säger att det kommer bli mer kvantifiering och därmed 
differentiering av riskerna. Skalan för privatpersonernas risk kommer att bli mer finfördelad, 
istället för att bara ha ”bra” och ”dåligt”, eller en riskskala mellan 1 och 5 eller 1 och 10 
kommer ett nytt sätt att sätta siffror på riskklasserna. Respondentens personliga åsikt är att 
kunder som tidigare inte fått låna kommer att kunna på låna pengar i framtiden p.g.a. bättre 
riskhantering och riskjustering. För privatkunder är låneprocessen informell, d.v.s. visst 
förhandlingsutrymme finns idag, men i framtiden kommer prisdifferentieringen att baseras 
mer på räntemetoder än på ”känsla” säger respondenten från FI. Vidare säger respondenten att 
om det finns bra riskhanteringssystem kan man ta in kunder med något högre risk än man 
gjort förut. Det kommer att bli mer prisdifferentierat men processen går långsamt. Den har 
delvis redan börjat och kommer att fortsätta efter 1 januari 2007 säger FI. 
 
6.6.2 Vinnare och förlorare bland kunderna 
SBAB, SHB och SEB säger att ”bra” kunder, med låg risk, blir vinnare. ”Dåliga” kunder, med 
hög risk, blir förlorare. Lågriskkunder är de kunder som inte går i default enligt modellerna 
säger SBAB. Vidare är det inte bara betalningsförmågan som spelar roll, utan även säkerheter, 
geografiskt läge etc. säger SBAB och SEB. FI säger att de kunder som har låg risk kommer att 
tjäna på de nya reglerna och hushållsportföljen blir billigare.  
 
Bluestep har en annan hypotes som skiljer sig från de övriga respondenterna. Bluestep menar 
att de med låg risk och de med hög risk kommer att gynnas relativt de andra kunderna. Låg 
riskkunderna kommer att få en lägre ränta då de har en läge risk. Vidare kommer de 
traditionella bankerna inte kunna diversifiera räntan så pass mycket att hög riskkunderna få en 
korrekt riskjusterad ränta säger Bluestep. Förutsatt att man får låna pengar av de traditionella 
bankerna kommer högriskkunden att få en lägre ränta än vad man teoretiskt borde få säger 
Bluestep. Detta sker på bekostnad av de kunder i mellansegmentet, vilka kommer att bli 
förlorare relativt de andra kunderna.  
 
Förlorare är kunder med hög risk säger FI. Hypotetiskt är de som bor i glesbygden som 
kommer att få högre risk då deras hus är mer riskabla, eftersom om marknaden går ner 
förlorar deras fastigheter värdet snabbare än tex. innerstan där efterfrågan alltid kommer vara 
stor. Bolånen ger en bild av risken och högriskkunder får dyrare lån säger FI. 

6.7 Asymmetrisk information 
FI säger att bankerna har varit tvungna att utveckla datainsamlingen för att kunna förse IRK-
modellen med tillräcklig information. FI säger att bankerna har vetat om kundernas olika 
riskklasser tidigare genom att titta på historik, skötsel internt och externt samt tagit hänsyn till 
vad kunden har ”kvar att leva på” efter normala utgifter. Detta är på sätt och viss inget nytt 
men sättet att räkna fram risken är nytt. Det nya sättet fångar upp datan på ett systematiskt sätt. 
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Respondenten från SEB säger att de nu kommer att kunna utnyttja befintlig data på ett bredare 
sätt. Bluestep menar att det kommer att krävas mer av handläggaren. 
 
SHB och SEB säger att de har byggt nya system för att bemöta det nya sättet att samla data 
om kunden. SHB säger att IRK-metoden leder till att kunskapen om kunderna ökar, det gäller 
både kunskap om en enskild individ och kunskap om segmentet. FI säger att användandet av 
IRK-metoden kommer leda till att man känner till kundens risk bättre, veta vilken risk kunden 
innebär säger respondenten. Vidare säger SHB att hela stockar nu kan analyseras för att se 
vad som ligger till grund för segmentets beteende.  
 
Respondenten från SHB berättar att de parametrar som utformats för IRK-metoden och för att 
visa upp bilden av kundens risk, bidrar till hanteringen av kundsegmenten. Dock kommer 
SHB även att ha kvar den mjuka faktorn där ”kundansvarige kan se kunden i ögonen och göra 
en human bedömning”.  
 
FI säger att det kan vara svårt för kunden att signalera till banken och på så sätt få bättre 
värden på klassificeringen. SHB säger dock att kunden kan signalera till banken och på det 
sättet få en bättre rating. FI menar att banken troligtvis inte kommer att tala om för kunden 
hur de mäter och därför blir det svårare för kunden att signalera. Det kunden kan göra är dock 
att undvika betalningsanmärkningar. Att betala banken i tid är jätteviktigt och att sköta sin 
interna skötsel säger FI.  
 
SHB säger att skötselparametern är viktig och det är också viktigt att man har en stabil 
inkomst säger SEB. Att vara statligt anställd är tex. tryggt då det ger en säker inkomst. SHB 
säger lite skämtsamt att kunderna kan skaffa sig en högre lön och därmed övertyga banken om 
att de har en låg risk. FI menar bestämt att banken inte kommer tala om för kunden i första 
taget vad som mäts. Bluestep säger att kunderna kan gynnas av att lämna information och 
betala räkningarna i tid. Det skapar historik vilket kan leda till bättre rating. Bluestep 
använder även bankintyg, arbetsgivarintyg och information från utlandet i sin hantering. 
Bankerna ser till geografi, inkomst, familjeförhållanden, kreditengagemang säger Bluestep. 
 
6.7.1 Jämförelse med försäkringsbranschen  
Vidare säger Bluestep att om några år kommer produkten bolån att vara som produkten 
försäkring. En av respondenterna för FI gör också en jämförelse mellan kreditmarknaden och 
försäkringsmarknaden. I den traditionella kreditmarknaden har det funnits en given ränta och 
till den har man beviljat eller avslagit lån säger respondenten. Inom försäkringsbranschen 
finns helt andra traditioner. Där tar man hänsyn till risken för enskilda fall och exempelvis är 
det dyrare för en ung kille i innerstan att försäkra sin motorcykel än det är för en äldre dam, 
vare sig i innerstan eller på glesbygden. I grund och botten är det samma typ av risk inom de 
båda branscherna, men kulturen och traditionen är annorlunda på kreditmarknaden säger en av 
respondenterna från FI. Även den andra respondenten från FI tror att bankerna kommer att få 
ökade inslag av försäkringsbranschens risktänkande. 

6.8 Avslutning 
SHB säger med glimten i ögat att ”jag hoppas att det kommer att dröja innan det kommer ett 
Basel III”. Säger man Basel III suckar folk säger respondenten från FI. ”Vi får göra detta klart 
först innan vi börjar tänka på ett Basel III” säger respondenten. Idag är det bara fokus på att 
detta ska fungera samt att prissättningsprocessen ska fungera framöver. 
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7 Analys och Diskussion 
I detta kapitel analyserar vi intervjuresultatet i relation till innehållet i referensramen. Vi 
diskuterar de mest intressanta upptäckterna och för resonemang kring dessa. 

7.1 Bolånemarknaden 
Bolånemarknaden är idag är expansiv enligt respondenterna och de säger att det råder hård 
konkurrens samt att utlåningen på marknaden är omfattande. Bolån kan ses som en stapelvara 
där priset är den viktigaste faktorn. Konkurrensutsatta marknader karakteriseras av att 
produkterna är likvärdiga och att det finns tillräckligt många köpare och säljare samt att dessa 
aktörer har god information om marknaden. En stapelvara som bolån uppfyller dessa kriterier 
enligt respondenten från SEB. Även om bankerna försöker diversifiera sina 
produkterbjudande kommer bolån ändå att främst ses som en stapelvara där priset, d.v.s. 
räntan är det viktigaste. På grund av den hårda konkurrensen ger bankerna bolån till en ränta 
som bara är lite högre än den ränta som de får betala. Bankerna har således inte så stora 
räntemarginaler på bolån säger SEB. Ett sätt att öka lönsamheten för banken är därför att 
flytta över de nya låntagarnas hela engagemang. Detta bekräftas också av en av 
respondenterna på FI.  
 
FI säger att konkurrensen har blivit större sedan nischbankerna kommit in på marknaden och 
Bluestep hävdar att konkurrensen hårdnar när fler nischbanker ger sig in på bolånemarknaden. 
Enligt Bluestep kommer det att bli mer differentierade produkterbjudanden och en bank kan 
rikta in sig på en viss del av marknaden för att på så sätt bättre tillgodose dessa kunders behov. 
 
Konkurrensen på bolånemarknaden kommer att bli ännu hårdare efter det att de nya 
kapitaltäckningsreglerna är implementerade spår SHB. Detta då de nya kapitalkraven kommer 
att förändra prissättningen genom att metoderna för prissättning blir mer riskanpassad. Se 
vidare stycke 7.3. 
 
Enligt intervjuresultatet har det framkommit att dagens låga ränta delvis beror av diskonterade 
effekter av Basel II. Svenska banker kommer generellt att få minskade kapitalkrav och 
därmed få minskad kapitalbindning. Detta kommer att diskuteras i 7.2. 

7.2 Kapitaltäckning 
Kravet för kapitaltäckning kommer att bli lägre och de nordiska bankerna kommer att gynnas. 
Detta då de har stor andel bolån samt andra typer av konsumentkrediter i sin utlåningsportfölj. 
Dessa båda typer av lån har låg risk och kommer att få lägre riskvikter i och med de nya Basel 
II-reglerna. Generellt för hela Basel II-området får banker med stor andel bolån i portföljen 
lägre kapitaltäckningskrav och de svenska bankerna torde gynnas extra mycket. 
Kreditförlusterna har generellt varit extremt låga i Norden samtidigt som marknaden är 
mycket transparent och det är lätt att få tag på information om kunden. 
    
Den ökade riskkänsligheten gör att bolåneportföljen, som har förhållandevis låg risk, kommer 
att kunna minska sin kapitalbindning medan andra lån såsom blancolån, med hög risk, får 
ökad dito. Detta resulterar i att bolåneinstitut som SBAB kommer att gynnas då de endast har 
bolån som produkt. IRK-metoden gynnar banker som bara har en typ av produkt i sin portfölj 
eftersom modellen kan specialanpassas för denna vilket ger lägre implementeringskostnader 
och en bättre modell för att hantera risk. De båda faktorerna, låg riskvikt och det faktum att 
man endast har en produkt i portföljen, gör att SBAB kommer att gynnas relativt andra 
långivare som har fler produkter att ta hänsyn till.  
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Bolåneinstitutet SBAB ses som illojalt då det kan sänka marginalerna p.g.a. den ensidiga 
portföljen samt att de får statligt stöd. Detta ger möjlighet att sänka priserna på ett sätt som 
inte kan matchas av de andra instituten. Detta uppfattar konkurrenterna som ohederligt. 
Kombinationen av det faktum att SBAB är ägt av staten samt att det kan koncentrera sig på 
bolån ses inte med blida ögon av konkurrenterna. Eventuellt hade bankerna inte reagerat lika 
starkt om SBAB varit privatägt. Detta då spelet hade varit mer ”fair”. Vidare kan man fråga 
sig om ett privat företag verkligen kan agera på den traditionella bolånemarknaden med 
endast bolån som produkt i sin portfölj. Då marginalerna för bolån är så pass låga finner vi det 
föga troligt. SBAB:s fördel torde bero på kombinationen av indirekt statligt stöd och de 
skalfördelar SBAB kunnat erhålla genom detta finansiella stöd samt förvissningen om att 
staten går in om det blir kris. Ett nystartat privatägt bolåneinstitut skulle få mycket svårt att 
uppnå en liknande position och det skulle ta lång tid att bygga upp dessa nödvändiga 
skalfördelar. Eventuellt skulle ett större företag kunna utveckla ett dotterbolag som bara riktar 
in sig på bolån. Det större företaget skulle då kunna skjuta till kapital till dess att 
skalfördelarna är uppnådda.  
 
Vid utformandet av Basel II-reglerna insåg kommittén att riskvikterna för bolån varit högre än 
de borde ha varit, de faktiska riskerna för bolån var alltså lägre än vad man kalkylerat med. 
Med de nya reglerna minskas dessa riskvikter, både för schablonmetoden och IRK-metoden. 
Banker med stor andel bolån kommer alltså att kunna minska sin kapitalbindning jämfört med 
Basel I, oavsett vilken metod de ämnar välja.  
  
Ytterligare en faktor som kan sänka kapitalbindningen för bolån är övergången från 
schablonmetoden till IRK-metoden. Schablonmetoden är trubbigare än IRK-metoden och kan 
därför inte mäta risken på ett lika noggrant sätt. För att kompensera för detta har 
Baselkommittén lagt på en räntemarginal, en buffert, för användare av schablonmetoden. Vid 
övergången från schablonmetod till IRK-metod kan bankerna slopa denna. Resultatet blir att 
kapitalbindningen kan minskas ytterligare, vilket borde pressa räntan nedåt. 
 
7.2.1 Myndigheternas och marknadens krav 
Det kommer att ske en försiktig nedtrappning av kapitalbindningen säger respondenterna.   
Dock talar bankernas, marknadens och ratinginstitutens försiktighet emot myndigheternas 
golv för kapitalbindningen. Myndigheternas krav är en miniminivå, ett formellt krav, som inte 
är lika relevant för bankerna som ratinginstitutens krav.  
 
För att få en viss rating krävs en viss kapitalbindning och bankerna är mycket måna om sin 
rating eftersom den styr deras upplåningskostnader. Både aktieägarna och ratinginstitut såsom 
Standard & Poor’s eller Moody’s granskar bankernas riskhantering noggrant och det är viktigt 
att banken uppfattas som säker.  
  
Bankerna kommer att fortsätta hålla en hög kapitalbindning säger några respondenter men 
troligtvis kommer det att bli lägre med tiden. Reservkapitalet, det kapital bankerna håller 
utöver det lagstadgade kapitalkravet, kanske inte kommer att minska i absoluta tal men när det 
totala kapitalet ökar kommer kapitalbindningen att minska, givet att reservkapitalet är 
oförändrat. Psykologiskt sett är det kanske svårare att sänka det absoluta reservkapitalet än att 
gradvis sänka kapitalbindningen genom att hålla reservkapitalet oförändrat.  
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7.2.2 Nyttan av det minskade kapitalkravet för de olika parterna 
Det råder en enighet om att kapitaltäckningen kommer bli lägre men vi anser att det råder en 
osäkerhet om vem som kommer att dra störst nytta av det. Både när det gäller låntagare och 
långivare kan det finnas relativa vinnare och förlorare. Det bör dock betonas att dessa effekter 
är i linje med regelverkens syften. Mindre riskfyllda krediter och bättre riskhantering bör 
medföra lägre kapitalkrav. Dessa effekter är således inte oönskade eller orättvisa.  
 
När det gäller hur fördelningen av det frigjorda kapitalet ska fördelas är respondenterna 
oeniga. Bluestep anser att bankerna gynnas mest medan SEB och SHB anser att kunderna 
kommer att dra mest nytta av den minskade kapitalbindningen. FI vill inte kommentera vem 
av banken och kunden som kommer få störst nytta av det lägre kapitalkravet, vilket kan tolkas 
som att en av partnerna kommer tjäna mer än den andre. Banken kommer att få högre 
marginal och kunden lite lägre pris på sitt bolån, detta utan att uttala sig om vilken andel som 
tillfaller vem säger FI. Dock kan konkurrensen göra att kunderna får större nytta visar 
intervjuresultatet.  
 
Bankerna måste hålla ett kapital på minst 8 % av det totala kapitalet och på detta kapital 
erhåller man ingen ränta. Detta eftersom kapitalet måste finnas tillgängligt och inte kan lånas 
ut eller placeras. Genom att minska kapitalbindningen kan kapital användas till exempelvis 
utlåning istället för att hållas som reserv och således generera ränta. Minskad kapitalbindning 
leder alltså till att bankernas marginal ökar. SHB säger att de ”inte blir gladare av pengar på 
hög” men om det finns möjlighet att jobba med pengarna är det positivt. Eventuellt kan 
pengarna användas för expansiva åtgärder säger SBAB. 
 
Kunderna kommer också att gynnas av det minskade kapitalkravet och den bättre 
riskhanteringen. SHB säger att kunderna med god kreditvärdighet i alla fall kommer att dra 
nytta av de nya reglerna. Dock är det mycket viktigt att konkurrens råder på marknaden för att 
räntorna ska pressas och kunderna dra nytta av de nya reglerna. Det är dock svårt att 
kvantifiera hur stor del som faktiskt går till kunderna. Som vi tidigare nämnt visar 
intervjuresultatet att SBAB har en stor påverkan på konkurrensen på marknaden och att 
kunderna kan gynnas.  
 
Hur det frigjorda kapitalet fördelas beror på konkurrensförhållandena på marknaden. Vid 
perfekt konkurrens kommer sänkta kostnader att leda till lägre priser som exakt motsvarar 
kostnadssänkningarna. Bolån kan som sagt ses som en stapelvara där priset är det viktigaste.  
Om något av instituten sänker sin ränta för bolån tvingas de andra därför också att göra det för 
att inte förlora sina kunder. Sänkningen av räntan kommer dock i praktiken inte att bli lika låg 
som sänkningen av kostnaderna eftersom det inte råder perfekt konkurrens på 
bolånemarknaden. Situationen på marknaden kan inte karakteriseras som perfekt konkurrens 
eftersom antalet säljare är så litet. Däremot är bolån en tämligen priskänslig produkt.  
 
SEB tror att producent och köpare kommer att få lika mycket. Vi anser att det som eventuellt 
talar emot detta är att det råder en oligopolmarknad samt det faktum att kunderna inte byter 
bank så lätt. Vi tror dock att den traditionella oligopolmarknaden för bankerna tappar kraft i 
och med att SBAB och nischbankerna kommer in på marknaden. Vidare tror vi att dagens 
kunder lättare kommer att byta bank, detta då dagens generation lätt byter teleoperatör eller 
bredbandsbolag då de får ett bättre erbjudande. Denna kultur, eller attityd, kommer att smitta 
av sig även på förhållandet till banken.  
 



   36

SBAB säger att den sista som får nytta av pengarna är samhället i stort. FI menar dock att 
kapital inte binds upp för att täcka risker som inte finns och därmed gynnas 
samhällsekonomin. Dock nämner ingen av respondenterna från bankerna eller 
bolåneinstituten detta. Nationalekonomiskt kan man säga att det blir mer effektiv 
kapitalallokering. De nya kapitalkraven avspeglar risken i olika typer av krediter bättre, vilket 
bör ge bättre förutsättningar för att kapitalet allokeras mer samhällsekonomiskt effektivt på 
kreditmarknaden. Ett ökat risktänkande och en bättre riskhantering kan även leda till att man 
undviker och mildrar effekterna av finansiella kriser.  
 
Det som talar för att bankerna kommer få störst nytta av den minskade kapitalbindningen är 
aktieägarnas krav och ratinginstitutens försiktighet och därmed krav. Det som talar för att 
kunderna får mest nytta är att det råder hård, om än inte perfekt, konkurrens på 
bolånemarknaden. På kortsikt tror vi att räntorna inte kommer att sjunka på grund av 
bankernas, marknadens och ratinginstitutens försiktighet. Utöver detta kommer det att ta tid 
innan kunderna kommer att bli varse samt medvetna om dessa Basel II-förändringar och 
därför börjar kräva lägre räntor. Vi anser dock att kunderna på långsikt kommer gynnas mest 
av den minskade kapitalbindningen. Detta som ett resultat av att kunderna blir mer medvetna 
samt att den idag hårda konkurrensen kommer att öka och förhoppningsvis bli perfekt. Vi 
anser att SBAB kan ha en viktig roll som prispressare. Detta då SBAB är det undersökta 
företag som gynnas mest av de nya Basel II-reglerna. Som vi tidigare nämnt har de endast en 
produkt, som dessutom gynnas mycket av de nya reglerna, samtidigt som de får statligt stöd 
och inte behöver ta samma hänsyn till ratinginstituten som bankerna. 
 
Ingen av bankerna har uttalat bestämt vad man ska göra med pengarna man får loss. SBAB 
säger att det är bankernas pengar och att de troligtvis kommer ägarna tillgodo i form av en 
klumpsumma. Både SHB och SEB nämner utdelningar till aktieägarna på grund av de 
minskade kapitalkraven som ett alternativ men de kan inte bekräfta att det blir så. Ett 
alternativ är att använda pengarna till offensiva satsningar.  

7.3 Schablonmetoden och IRK-metoden 
Både IRK-metoden och schablonmetoden kommer att få sänkta kapitalkrav av Basel II och 
därmed kommer båda modellerna att kunna generera lägre kapitalkostnader. 
Schablonmetoden har dock ett högre kapitalkrav än IRK-metoden på grund av modellens 
trubbighet. Internt kommer dock dessa institut också använda sig utav en liknande IRK-metod 
för att få en bättre bild av den faktiska risken. FI kommer dessutom att göra tillsyn över 
schablonbanker och göra ett tillägg under pelare II för att dämpa den effekt som pelare I har. 
 
SBAB säger att ”ingen kan vara på bolånemarknaden med en schablonmetod”. Detta då IRK-
metoden ger konkurrensfördel genom att den bättre kan diversifiera och hantera risken. IRK-
metoden mäter den faktiska risken och binder därför inte upp kapital där det inte behövs.  
 
7.3.1 Effekter av två modeller på marknaden 
Vi ser en enighet om att marknaden kommer att påverkas av att båda modellerna kommer att 
finnas på marknaden samtidigt. De sofistikerade bankerna med IRK-metoden kommer att 
kunna mäta risken bättre och dessutom få en lägre kapitalkostnad. IRK-metoden ger en bättre 
diversifiering vilket leder till bättre prissättning. Vidare kommer effekten av att det finns två 
modeller på marknaden göra att banker med tillstånd att använda IRK-metoden kommer att 
mäta risken bättre vilket skapar konkurrensfördel. 
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Övergången från Basel I och dagens schablonmetod till Basel II och en marknad med både en 
ny schablonmetod och en avancerad IRK-metod kommer att ge vissa teoretiska och praktiska 
effekter på marknaden. 
 
I dagsläget är det de kunder med låg risk som är de mest lönsamma för bankerna. Detta 
eftersom fast låneränta tillämpas och alla kunder som beviljats lån får låna till samma ränta, 
trots deras olika grad av risk. Det innebär att de kunder som har hög risk kan trots detta få 
samma ränta som en kund med låg risk. För banken är kunden med låg risk mest lönsam 
eftersom denne har en lägre risk för obestånd.  
 
Enligt teorin kommer det att ske en diversifiering så att kunder med hög risk kommer att få en 
högre ränta än kunder med låg risk. Kunder med obeståndsrisk q mindre än q* kommer att 
gynnas vid övergången från fast till riskjusterad låneränta. De kunder som har sitt 
engagemang i en bank som tillämpar schablonmetoden och således har fast låneränta kommer 
att byta till en bank som använder IRK-metoden, och istället få en riskjusterad låneränta. På så 
sätt får de en mer rättvisande bild av risken denne tillför banken samt får ett bättre pris.  
 

 
Figur 7.1: Låneräntan (r) som funktion av obeståndsrisken för både fast(r = r*) och riskjusterad (r = a + 
bq) låneränta 
 
För kunder med högre obeståndsrisk än q* kommer den riskjusterade (r = a+bq) låneräntan att 
vara högre än den fasta (r = r*). Dessa kunder kommer därför att föredra fast låneränta. I 
teorin finns det således en risk att de banker som tillämpar en IRK-metod förlorar kunder till 
banker som tillämpar schablonmetoden, detta då de sätter en hög låneränta på kunder med hög 
risk.  
 
I praktiken finns denna risk också men tillsynsmyndigheten försöker minska denna genom att 
schablonmetoden har ett högre kapitalkrav för att kunna hantera dess trubbighet. Vidare har 
FI makten att göra ett tillägg genom pelare II på dessa banker. För att exemplifiera detta kan 
man tänka sig att de kunder med hög risk söker sig till en bank vilken tillämpar 
schablonmetoden och som ger dem en lägre premie än vad en IRK-metod skulle ha gett dem. 
FI kan då kompensera det låga kapitalkravet i pelare I genom att göra en kvalitativ tillsyn 
under pelare II, vilken höjer kapitalkravet ytterligare. 
 
Vidare lyder bankerna under konsumentkreditlagen vilken är tvingande till konsumentens 
fördel. Kreditinstituten måste pröva om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att 
fullgöra vad denne åtar sig samt ha en tro på att låntagaren kommer klara av sitt lån. Det går 
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således inte i praktiken att ta ut en så pass hög riskpremie som det skulle behövas för en kund 
med hög risk säger SHB. Exempelvis kanske räntan måste sättas till 13 % för en kund med 
hög risk men då skulle denne eventuellt inte klara av sitt åtagande och därför sätter banken en 
ränta på 6 % istället. 
 
I praktiken finns det även en risk för att en bank som tillämpar IRK-metoden inte förstår att 
kunden är en lågriskkund, eller hur pass liten risk kunden tillför, och därför kommer kunden 
att lämna dem för en annan bank som också använder IRK-metoden säger SEB.  

7.4 Räntesättning på bolånemarknaden 
De faktorer som talar för en sänkt ränta på bolånemarknaden är sammanfattningsvis de lägre 
riskvikterna för bolån i Basel II jämfört med Basel I, samt införandet av IRK-metoden vilket 
kräver mindre kapitalbindning än schablonmetoden samt den hårda och ökande konkurrensen.  
 
Det som talar emot en sänkt ränta är bankernas egen försiktighet, marknadens krav samt 
ratinginstitutens försiktighet och krav. Dessa har alla ett högre krav än myndigheternas 
formella minimikrav.  
 
Den bättre riskhanteringen och de lägre kapitalkostnaderna kan generellt ge lägre räntor och 
genom det faktum att bolåneportföljen har en låg risk borde det därmed finnas utrymme för att 
priserna kommer gå ner. Räntespridningen kommer att bli större och det kommer troligtvis att 
ge kunder med förhandlingsstyrka ökad fördel. Båda bankerna och de båda 
bolåneinstitutionerna tror på en mer diversifierad ränta.  
 
FI anser att det är svårt att säga hur bolåneräntan kommer att förändras i praktiken, även om 
den teoretiska aspekten visar på att räntan kommer att kunna bli lägre. Med största 
sannolikhet kommer detta att ske men konkurrensen får utvisa detta.  
 
Vi anser att de faktorer som talar för en mer riskjusterad och diversifierad ränta är den 
teoretiska modellen där räntan är en linjär funktion av risken. Detta eftersöks av bankerna och 
de eftersöker denna närmare koppling mellan risk och ränta. De faktorer som talar emot en 
riskjusterad ränta är att det blir svårt att i praktiken sätta en perfekt riskjusterad låneränta och 
det faktum att kunderna är vana vid fast låneränta.  
 
7.4.1 Vinnare och förlorare bland kunderna 
Samtliga respondenter menar att ”bra” kunder, med låg risk, blir vinnare medan ”dåliga” 
kunder, med hög risk, blir förlorare. Av intervjuresultaten har det framkommit att förutom 
betalningsförmåga är parametrar som geografiskt läge och säkerheter viktiga för att bestämma 
en kunds riskklass. Exempelvis har personer som bor i glesbygden högre risk än personer som 
bor i innerstäder eller på attraktiva orter.  
 
Lågriskkunder är kunder som endast med låg sannolikhet hamnar på obestånd. Dessa personer, 
med god kreditvärdighet, är vinnare och karaktäriseras av intern skötsel, en säker anställning 
samt en hög inkomst. Vidare har dessa personer en god säkerhet i fastigheten, vanligtvis i 
centrala eller populära lägen. Vinnare är även de personer som har en god förhandlingsstyrka.  
 
Vidare blir de personer som har dålig kreditvärdighet förlorare. Dessa är kunder som inte 
skött sitt engagemang i banken, har låg inkomst eller inte har tillsvidareanställning.  
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Kunder med låg risk kommer enligt intervjuresultatet att bli vinnare och kunder med hög risk 
kommer att bli förlorare vid övergången från fast till riskjusterad ränta. Högriskkunderna 
kommer dock i praktiken att gynnas relativt de andra kunderna. Det beror på det blir svårt att 
diversifiera räntan så pass mycket att högriskkunderna får en korrekt, helt riskjusterad ränta. 
Förutsatt att en högriskkund får låna pengar av en traditionell bank kommer denne att få en 
lägre ränta än vad denne teoretiskt borde få. Detta har vi illustrerat genom en egen bearbetad 
figur, se nedan. 
 

 
Figur 7.2 Riskjusterad räntesättning i teorin och praktiken  
 

 
Figur 7.3 Fast låneränta 
 
Den räta linjen (t) visar den teoretiska riskjusterade räntan, d.v.s. räntan är en linjär funktion 
av risken. Den andra kurvan (p) visar hur räntan kommer att sättas i praktiken, d.v.s. den blir 
inte perfekt riskjusterad. På grund av detta kommer kunder med låg samt hög risk att gynnas 
relativt kunder med medelstor risk. Detta eftersom räntan inte kan riskjusteras perfekt. 
 
Den streckade linjen visar denna övre riskgräns (g) som de traditionella bankerna och 
bolåneinstituten måste ta hänsyn till i sin kreditbedömning. Denna gräns sätts ytterst av 
konsumentkreditlagen som reglerar utlåning och tvingar kreditinstituten att pröva om 
konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sin återbetalning. Indirekt ger denna 
lag således en övre gräns för vilken risk som kan accepteras för kreditinstituten, men bankerna 
har egna strängare krav också.  
 
Det är skillnad mellan vad bankerna (inkl SBAB) och Bluestep kallar högriskkunder. 
Bluestep vänder sig till kunder med bland annat betalningsanmärkningar, vilka bankerna inte 
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ens har med på sin skala för riskklasser av kunder. Dock kan man generellt säga att de vanliga 
kunderna som återfinns på den traditionella bolånemarknaden återfinns till vänster om den 
streckade linjen. Till höger om denna finns kunder med särskilt hög risk som istället måste 
låna av kreditinstitut, t.ex. Bluestep, som specialiserat sig på detta kundsegment.  
 
7.4.2 Kundernas riskmedvetenhet 
Kundernas riskmedvetenhet kommer enligt respondenterna definitivt att öka. I framtiden 
kommer kunden inte enbart att diskutera räntan utan även dennes risk vid låneförhandlingar 
säger respondenterna från bankerna. En av respondenterna från FI tror dock inte att bankerna 
kommer att diskutera kundens risk, detta eftersom parametrarna är så pass hemliga. Vi som 
författare tror dock att räntesättningen kommer att diskuteras på ett annat sätt i framtiden.  
 
De nya reglerna kommer vidare att ställa högre krav på handläggarna och detta diskuterar 
Bluestep. Det kan inledningsvis vara svårt att tala om för kunderna varför de t.ex. inte får 
samma ränta som grannen. Det är därför av vikt att banken har en policy för hur de ska 
hantera detta samt att handläggarna får lämplig utbildning. 
 
Idag diskuteras risken i princip inte alls vid räntesättningen; givet att kunden beviljas lån, får 
denne lån med ungefär samma ränta som andra kunder i allmänhet. Detta gäller kunder som 
befinner sig på den traditionella lånemarknaden och därmed inte har betalningsanmärkningar. 
Det är rimligt att anta att det blir ungefär som i USA, där riskmedvetenheten är tämligen stor, 
enligt respondenten från SEB. I USA finns t.ex. vissa webbplatser där man mot betalning kan 
få information om hur räntesättningen går till och vilka parametrar som bankerna anser är 
viktigast. Genom att på detta sätt förbereda sig inför låneförhandlingen ökar man sina chanser 
för ett gynnsamt utfall. Den ökade medvetenheten kommer dock inte att ske momentant utan 
gradvis. En viktig faktor för att öka medvetenheten är mediernas belysning och skriverier om 
de nya Basel II-reglerna samt deras effekter.  
 
För kunder som befinner sig utanför den traditionella bolånemarkanden är riskmedvetenheten 
i regel större. Bluestep menar att deras kunder redan idag är medvetna om hur räntan sätts och 
att de accepterar en högre ränta eftersom de är medvetna om att de har högre risk än personer 
på den ordinarie lånemarknaden.  
 
Det nya systemet leder som sagt även till att förhandlingsutrymmet för kunderna ökar. Kunder 
med god förhandlingsstyrka kommer att gynnas relativt de andra kunderna. Kunder som 
befinner sig utanför den ordinarie lånemarknaden har i allmänhet lägre förhandlingsstyrka än 
kunder som befinner sig på denna. De har inte särskilt många alternativ att välja bland. 
 
7.4.3 Kundernas lönsamhet 
Båda bankerna säger att lågriskkunderna är de mest lönsamma kunderna. Detta håller 
Bluestep med om genom att säga att det traditionellt är högriskkunder som är mindre 
lönsamma. SEB säger dock att kunder som är på väg att gå omkull är lönsammast eftersom de 
då får betala dröjsmålsränta osv. På sikt är det dock kunder med låg risk som anses vara de 
lönsammaste.  
 
Pressade marginaler gör dock att lågriskkunderna inte blir så lönsamma som man tidigare 
ansett säger FI. Kundsegment med högre risk kommer att bli relativt sett mer lönsamma än 
vad man kommer fram till vid en statisk analys. Detta eftersom konkurrensen om 
lågriskkunderna pressar marginalerna för denna grupp, vilket gör högriskkunderna relativt sett 
mer lönsamma. Vi anser att högriskkunderna kommer att bli lönsammare än tidigare eftersom 
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man nu kan ta ut en högre ränta för dem. Detta givet att högriskkunden får låna i banken, d.v.s 
inte har betalningsanmärkningar osv. Vid fast låneränta är högriskkunderna inte lika 
lönsamma då banken inte kan ta ut tillräcklig premie för den risk kunden tillfogar banken. Nu 
kan dock högriskkundens ränta justeras och banken kan sätta en rättvisande premie, som 
tidigare sagt. Det är dock osäkert om premien kommer att kunna diversifieras perfekt och 
troligtvis kommer därför dessa högriskkunder fortsätta att få ”rabatt” av de med låg risk. 
 
I framtiden kommer det att bli en ökad konkurrens om högriskkunderna anser Bluestep och 
säger att de inte är rädda för att deras kunder, med högrisk, skulle gå över till de traditionella 
bankerna. Detta då deras system inte kan hantera den process som krävs för att bemöta dessa 
kunders risk. De kunder med hög risk som finns inom bankens sfär kommer således att kunna 
bli mer lönsamma.  
 
Frågan är om bankerna kommer att vilja ha högriskkunder? Bankernas strategi samt 
hanteringsprocess måste i så fall ändras och vi ser detta föga troligen. Vi har inte sett en ökad 
trend av att bankerna skulle rikta in så på dessa kunder, kanske för att de historiskt varit 
riskvareta och fortsätter så. Vidare anser vi att lågriskkunder fortfarande är relativt 
lönsammare än högriskkunder, detta då räntan inte går att diversifiera perfekt. Troligt kommer 
jakten på låg riskkunder fortsätta eftersom låg riskkunder ger banken en låg risk vilket 
genererar lägre kapitalkrav och därmed en lägre kostand för banken.  

7.5 Asymmetrisk information 
Ett problem vid kreditprövning är att kunden vet mer om sin kreditrisk än kreditgivaren, det 
föreligger således en situation med asymmetrisk information. Skulle denna 
informationsasymmetri vara alltför stor blir resultatet att kunder med väsentligt olika risk får 
ungefär samma ränta. Det skulle leda till att lågriskkunderna kommer att känna sig 
missgynnade och söka sig till andra banker. Kvar blir högriskkunderna och för att bankens 
marginaler inte ska minska tvingas banken att höja räntorna. Det gör att ännu fler kunder 
lämnar banken och det blir ett negativt urval, ett så kallat ”adversed selection”. Det skapas en 
ond cirkel och till slut finns bara högriskkunderna kvar. I praktiken har bankerna varit bra på 
att skilja ut de kunder som har högst risk, detta genom att inte bevilja kunder med 
betalningsanmärkningar lån. Däremot har bankerna p.g.a. informationsasymmetri inte kunnat 
sätta olika räntor för kunder med låg och medelhög risk.  
 
Införandet av IRK-metoden leder till att kreditgivarens kunskap om kundens risk ökar. Detta 
beror dels på att datainsamlingen ökar, dels på att IRK-metoden kan utnyttja befintliga data på 
ett mer systematiskt sätt för att på så sätt bättre avgöra kundens riskklass. Traditionellt har 
bankerna tittat på faktorer som historik, samt intern och extern skötsel, men med införandet av 
IRK-metoden kommer ytterligare verktyg att finnas till hands.   
 
En effekt av riskjusterad låneränta är att kunderna på sikt blir mer riskmedvetna. De blir också 
mer medvetna om hur bankerna sätter räntan och för att förbättra sina villkor är det därför 
viktigt att de ökar sin information till banken, d.v.s. i större utsträckning använder sig av 
signalering. De viktigaste exemplen på signalering är att undvika betalningsanmärkningar och 
att ha en stabil, och gärna hög, inkomst.  
 
Banken kan dock inte förlita sig på att kunderna ska ta initiativet till informationsöverföringen. 
Genom ett listigt val av screeningmetoder vid låneansökan kan bankerna dock ta reda på 
information om kunden. Genom att kunden fyller i uppgifter om sitt engagemang kan 
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banken ”läsa av” kundens riskpreferenser. Därigenom minskar osäkerheten om kunden och 
banken kan då sätta en mer korrekt ränta. 
 
7.5.1 Jämförelse med försäkringsbranschen  
I framtiden kan man tänka sig att produkten bolån mer och mer kommer att likna produkten 
försäkring. På den traditionella kreditmarknaden har man haft en given ränta och med hänsyn 
till denna avslagit eller beviljat lån. På försäkringsmarknaden har man däremot haft andra 
traditioner och använt sig av riskjusterade premier, där alla fått försäkra sig men till olika pris.  
 
En annan skillnad är det faktum att det alltid varit negativt att bo i innerstan då man ska 
teckna försäkring, av tex. en bil. I bankbranschen ses innerstan inte som något mer 
riskbenäget utan snarare som säkrare. Fastigheter i glesbygden tillfogas en högre riskpremie 
då dessa lättare kan sjunka i värde vid en räntehöjning. I innerstan kommer efterfrågan alltid 
att vara stor och därför påverkas priserna inte lika hårt som på landsbygden  
 
Vi ser även en skillnad mellan försäkringsbranschens och bankernas arbete. 
Försäkringsbranschen använder sig utav statistiska modeller för att beräkna risken medan 
bankerna även tar hänsyn till den humana aspekten, enligt SHB.  
 
Genom användandet av sofistikerade IRK-metoder och de tillhörande 
datainsamlingsmetoderna kan bankerna minska sitt informationsunderläge om kundens risk 
och därmed sätta en mer korrekt, riskjusterad låneränta. 
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8 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi slutsatserna på de frågeställningar vi formulerat för att uppnå 
uppsatsens syfte. Vi för även en diskussion om uppsatsens bidrag. 

8.1 Besvarande av frågeställningarna 
Vårt syfte med uppsatsen är att studera Basel II:s regler för kapitaltäckning samt att beskriva 
och förklara dess effekter på bolånemarknaden. För att uppnå syftet har vi formulerat 
nedanstående frågeställningar.  
 

• Hur påverkas bolånemarknaden av Basel II:s regler för kapitaltäckning? 
 
Kravet på kapitaltäckning kommer att bli lägre men det kommer att ske en försiktig 
nedtrappning av kapitalbindningen, vilket beror på myndigheternas formella kapitalkrav men 
även bankernas egen försiktighet, marknadens krav samt ratinginstitutens försiktighet och 
därmed krav. 
 
Bankernas kapitalbindning kommer således att minska på sikt. Detta beror dels på att bolån 
kommer att få minskade riskvikter, dels på att IRK-metoden bättre kan mäta och hantera 
risken vilket gör att kapital frigörs och kan användas till annat. 
 
Bolån kommer därmed att bli en mer lönsam produkt för bankerna och således kommer 
konkurrensen om bolånekunderna öka. Vidare kommer det att skapas mer utrymme för 
nischbanker. Renodlade bolåneinstitut kommer att tjäna relativt mycket på förändringarna av 
Basel II:s kapitaltäckning. Det beror dels på att riskvikterna är lägre, dels på att de kan 
specialanpassa sin IRK-modell för bolån.  
 
Basel II leder till en mer riskjusterad räntesättning, vilket kommer att leda till lägre räntor. 
Detta har delvis redan idag fått effekter på bolånemarknaden. Dock kommer effekterna att få 
större verkan på sikt.  
 
På sikt kommer också kundernas riskmedvetenhet att öka och det kommer att bli en större 
debatt och diskussion om kundens risk vid kreditprövningen för bolån. Vidare kommer 
datainsamlingen att öka. Detta i kombination med bättre utnyttjande av befintliga data leder 
till att kunskapen om kunderna ökar. 
 

• Vilka får nytta av det minskade kapitalkravet? 
    

Bankerna kommer direkt att få nytta av det minskade kapitalkravet. Detta beror på att 
myndigheternas miniminivå har sänkts. På sikt kommer kunderna att få del av vinsten av det 
minskade kapitalkravet. Hur stor del som tillfaller kunden beror dock på 
konkurrenssituationen på marknaden. Då konkurrensen på bolånemarknaden hårdnar kommer 
kunderna att få en ansenlig del av denna vinst.  
 
Samhället i stort får indirekt nytta av Basel II-reglerna. Det blir en ökad medvetenhet om 
kundens egen risk och räntorna sätts på ett mer rättvisande sätt. Det leder till att man kan 
hantera finansiella kriser på ett bättre sätt samt att kapitalet allokeras på ett mer 
samhällseffektivt sätt.  
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• Vilka kunder blir vinnare och vilka blir förlorare av Basel II:s 
kapitaltäckningsregler i praktiken?  

 
Jämfört med Basel I kommer kunder med låg risk att bli vinnare eftersom de får en lägre 
riskpremie och därmed lägre ränta, eftersom räntorna blir riskjusterade. Kunder med hög risk 
får istället en högre riskpremie och därmed en högre ränta.  
 
Dock kommer dessa högriskkunder inte att få en så hög ränta som de teoretiskt borde ha 
eftersom det kan vara svårt att i praktiken differentiera räntorna så mycket samt att bankerna 
måste ta hänsyn till konsumentkreditlagen. Kunder med hög risk gynnas alltså relativt andra 
kunder även om förändringarna leder till försämringar i absoluta tal. Detta sker på bekostnad 
av kunder i mellansegmentet, vilka blir förlorare relativt de andra kunderna eftersom det inte 
går att diversifiera räntan perfekt i praktiken. Även kunder med låg risk gynnas relativt andra 
kunder och de får en lägre ränta i absoluta tal.  
 
I praktiken blir förlorarna de personer som har dålig kreditvärdighet. Dessa är kunder som inte 
skött sitt engagemang i banken, har låg inkomst eller inte har tillsvidareanställning. 
Säkerheten värderas också i fastigheten och geografiskt blir personer som bor i glesbygden 
förlorare.  
 
Personer med god kreditvärdighet är vinnare och karakteriseras av intern skötsel, en säker 
anställning samt en hög inkomst. Vidare har dessa personer en god säkerhet i fastigheten, 
normalt i centrala eller populära lägen. Vinnare är även personer med god förhandlingsstyrka.   

8.2 Uppsatsens bidrag 
Förutom att vi själva vill inhämta ny kunskap är uppsatsens mål tvådelat. Dels vill vi ge 
forskningen ett bidrag genom ny vetenskaplig kunskap, dels vill vi ge våra respondenter samt 
samhället i stort ett resultat som de kan ha nytta av. Enligt Jacobsen (2002) kan två mål, som 
att skapa ny kunskap och ge respondenterna input, ibland vara motsatser då de mål som 
exempelvis ett fallföretag har inte alltid stämmer överens med de vetenskapliga målen. Detta 
kan ställa till med problem men vi anser att vi i denna uppsats kunnat ta hänsyn till båda dessa 
mål samtidigt. Detta eftersom vi själva valt uppsatsens syfte samt strävat efter att 
vara ”oberoende” i relationen till respondenterna, vilket Jacobsen (2002) framhåller som 
viktigt. 
 
Vad är då uppsatsens egentliga bidrag? För bankerna, bolåneinstituten och Finansinspektionen 
är materialet inte särskilt nytt men eventuellt ger denna samlade bild en förståelse för dem 
också. Dessutom kan en redogörelse som denna ge respondenterna en ökad kunskap om hur 
fenomenet faktiskt ser ut samt vilka åsikter som finns om ämnet. 
 
Vi tror dock att vår uppsats kan ge mest bidrag åt kunderna och samhället i stort. Detta då EU-
direktivet Basel II inte implementeras förrän år 2007 och är relativt okänt idag för 
allmänheten samt media. Vi tror att uppsatsen kan väcka medvetenhet och debatt om 
kommande regler samt hur dessa kommer att påverka bolånemarknaden och de som får nytta 
av dem och vilka som blir vinnare respektive förlorare.   
 
Vad gäller det mer vetenskapliga bidraget är det kanske något svårare att klart peka på det. Vi 
anser dock att vi genom teorin om fast och riskjusterad låneränta kunnat belysa problematiken 
om det finns två modeller på marknaden. Vi har även pekat på problematiken med IRK-
metoden och perfekt riskjusterad låneränta.  
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9 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat och gör en kritisk bedömning av detta. Vi gör en 
värdering av vår uppsats och beskriver vad som kan ha inverkat på vårt resultat.  
 
Starrin & Svensson (1996) för en diskussion om begreppet validitet kan användas i kvalitativ 
forskning. Inom ramen för kvalitativa studier skriver Jacobsen (2002) att intern giltighet avser 
om vi mäter det vi faktiskt mäter och om resultaten är giltiga. Vi vill föra resonemang kring 
huruvida vårt resultat har en hög intern giltighet, dvs. hög validitet. 
 
Innan vi genomförde våra intervjuer sammanställde vi ett brett och genomarbetat 
intervjuunderlag som utgick från vår referensram. Som vi tidigare skrivit har vi kritiskt 
värderat vårt teoriurval samt våra källor, vilket Jacobsen (2002) framhåller som viktigt. 
Frågorna är genomarbetade och vi anser oss ha intervjufrågor som stämmer överens med vårt 
syfte. Något vi i efterhand uppmärksammat är att vi frågat intervjupersonerna om de olika 
modellernas för- och nackdelar vilket vi eventuellt endast borde ha frågat en eftersom 
redogörelsen är tidskrävande och berättelsen lika för alla. För att intervjun skulle bli så 
spontan som möjligt lämnades frågorna inte till intervjupersonerna innan tillfället. Jacobsen 
(2002) skriver att information som kommer spontant från respondenten tillskrivs högre 
giltighet. Vidare har vi låtit intervjupersonerna läsa igenom det renskrivna intervjumaterialet 
och fått möjligheten att kommentera om vi uppfattat dem fel. Jacobsen (2002) framhåller att 
en fördel med kvalitativ ansats är att den ger en hög intern giltighet, detta då forskaren får 
fram en ”riktig” förståelse av fenomenet samt att bekräftbarheten är hög för dem som 
studerats. 
 
Extern giltighet handlar om i vilken grad som resultaten från studien kan överföras eller 
generaliseras. Kvalitativa metoder syftar vanligtvis till att förstå och uppfatta det unika i 
fenomen och således inte att generalisera till en större population. I vissa fall generaliseras 
data från ett mindre urval undersökningsenheter till en teoretisk nivå, eller så uttalar man sig 
om att ett fenomen man funnit också kan förekomma i andra liknande sammanhang. 
(Jacobsen, 2002) Vi är som tidigare sagt inte ute efter att generalisera till en större population 
men vi anser att resultaten är god för att sannolikt generaliseras till bolånemarknaden i 
Sverige. Vi tror även att flera delar kan generaliseras till en större population men vi är, som 
sagt, inte ute efter att göra denna koppling. Urvalet av intervjupersoner har vi tidigare 
beskrivit är gjorda efter kriteriet information. 
 
Slutligen frågar vi oss själva; är resultaten tillförlitliga? Något som kan ha påverkat vårt 
resultat under intervjutillfället är kontexteffekten och intervjuareffekten (Jacobsen, 2002). 
Kontexteffekten, dvs. att platsen där intervjun utförs på påverkar resultatet, har vi försökt 
minska genom att utföra intervjun på arbetsplatsen då frågorna berör arbetet. Vårt sätt att 
intervjua på är något som vi diskuterat sinsemellan för att minska intervjuareffekten, dvs. att 
intervjuarens närvaro skapar ett speciellt resultat. Efter varje intervju samtalade vi om vi på 
något sätt kunnat påverka respondenten. Vi såg att det vid något tillfälle förekommit ledande 
frågor. Vi har dock försökt förhålla oss så ”neutrala” som möjligt för att inte påverka 
respondenten. Jacobsen (2002) skriver sammanfattningsvis att undersökningens totala 
giltighet bestäms utifrån hur väl undersökningen sammanlagt uppfyller kraven på intern 
giltighet, tillförlitlighet och extern giltighet. Vi anser att vår studies totala giltighet är hög med 
reservation på den externa giltigheten enligt ovanstående resonemang. 
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10 Förslag till vidare forskning 
I detta kapitel ger vi förslag till vidare forskning, inom vårt studieområde, som under 
uppsatsens gång väckt vårt intresse. 
 
Vi som författare anser att det i framtiden skulle vara spännande att se hur 
implementeringsarbetet med Basel II utvecklas. Det skulle vara särskilt intressant att se hur 
stor del som tillfaller kunden respektive banken av det minskade kapitalkravet. 
 
Vidare skulle det vara intressant att i framtiden, då kunderna är mer insatta i Basel II samt 
dess effekter, göra en kvantitativ undersökning om hur kunderna uppfattar det nya EU-
direktivet. 
 
Det skulle även vara spännande att rikta fokus mot den internationella bolånemarknaden och 
se hur Basel II kommer att påverka denna. Vi tror att de olika bolånemarknaderna i övriga 
Europa kan skilja sig åt då konkurrensen samt riskprofilen ser annorlunda ut. Vidare har 
kreditförlusterna varit högre i övriga Europa än i Norden. 
 
Det skulle också vara av intresse att studera effekterna för andra marknader, t.ex. för små och 
medelstora företag. Detta då det gjorts flera undersökningar om hur de stora, ofta noterade, 
företagen kommer att påverkas men inte om hur mindre företag kommer att beröras. 
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Bilaga 1 - Intervjuguider 
Här återfinns den intervjuguide som vi använt oss av. Intervjuguiden har varit en 
utgångspunkt för våra intervjuer och vi har ställt följdfrågor samt resonerat kring aspekter 
som inte redovisas i guiderna. 
 
Intervjuguide för bankerna och bolåneinstituten 
 
Bakgrund 
Vilken befattning har du inom företaget?  
Vad har du för utbildning?  
 
Inledning  
Vilken var er syn på Basel II och de nya kapitaltäckningsreglerna inledningsvis? 
Har ni samma syn idag?  
Om inte, hur har synen förändrats? 
 
Kapitaltäckning 
Kommer ni att förändra er kapitalbindning? 
Vilka faktorer talar för/emot en minskning av kapitalbindningen?  
Är man försiktig med att minska kapitalbindningen i början? 
 
Kommer marginalen att förändras? Och i så fall hur?  
Skiljer sig marknadens kapitaltäckningskrav från Basel II:s? Och i så fall hur? 
 
Schablonmetoden och IRK-metoden 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med de två metoderna? 
Hur kommer det att se ut när det råder två modeller på marknaden?  
 
Räntesättning 
Finns det risk för att era kunder söker sig till andra institut, som erbjuder ”fast” låneränta? 
Vilka kunder i så fall, de med hög eller de med låg risk? 
 
Kommer den individuella låneräntan för bolån att förändras i praktiken? Och i så fall hur?  
Kommer det att bli en ökad medvetenhet bland kunderna om hur räntan riskjusteras? 
Vilka är de mest lönsamma kunderna, de med låg risk eller de med hög? 
 
Vad händer med befintliga kunder? 
Vilken roll spelar kreditprövning för de två metoderna? 
 
Bolånemarknaden 
Hur ser bolånemarknaden ut idag?   
Hur förändras bolånemarknaden av Basel IIs: kapitaltäckningsregler? 
 
Vem kommer att få nytta av det minskade kapitalkravet? Bankerna, kunderna, samhället? 
Ungefär hur stor del tillfaller kunden respektive banken? 
 
Vilka kunder blir vinnare och vilka blir förlorare?  
 
Asymmetrisk information 
Leder användandet av IRK-modellen till att kunskapen om kunderna ökar?  
Måste ni ändra rutinerna för datainsamling? 
  
Hur kan kunderna förbättra sin rating? 
  
Vilka metoder använder ni för att skaffa information om kundens riskklass?  
Kan kunderna välja t.ex. vilken säkerhet de ska ställa? 
 
Avslutning 
Hur ser du på Basel II`s framtid? Motivera! 
Är det något övrigt som du känner att vi missat och som du vill ta upp? 
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Intervjuguide för Finansinspektionen 
 
Bakgrund 
Vilken befattning har du inom företaget?  
Vad har du för utbildning?  
 
Inledning  
Vilken var er syn på Basel II och de nya kapitaltäckningsreglerna inledningsvis? 
Har ni samma syn idag?  
Om inte, hur har synen förändrats? 
 
Kapitaltäckning 
Kommer bankerna att förändra sin kapitalbindning? 
Vilka faktorer talar för/emot en minskning av kapitalbindningen?  
Är bankerna försiktig med att minska kapitalbindningen i början? 
 
Kommer marginalen att förändras? Och i så fall hur?  
Skiljer sig marknadens kapitaltäckningskrav från Basel II:s? Och i så fall hur? 
 
Schablonmetoden och IRK-metoden 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med de två metoderna? 
Hur kommer det att se ut när det råder två modeller på marknaden?  
 
Räntesättning 
Finns det risk för att bankens kund söker sig till andra banker, som erbjuder ”fast” låneränta? 
Vilka kunder i så fall, de med hög eller de med låg risk? 
Vilken roll spelar kreditprövning för de två metoderna? 
 
Kommer den individuella låneräntan för bolån att förändras i praktiken? Och i så fall hur?  
Kommer det att bli en ökad medvetenhet bland kunderna om hur räntan riskjusteras? 
Vilka är de mest lönsamma kunderna, de med låg risk eller de med hög? 
 
Bolånemarknaden 
Hur ser bolånemarknaden ut idag?   
Hur förändras bolånemarknaden av Basel IIs: kapitaltäckningsregler? 
 
Vem kommer att få nytta av det minskade kapitalkravet? Bankerna, kunderna, samhället? 
Ungefär hur stor del tillfaller kunden respektive banken? 
 
Vilka kunder blir vinnare och vilka blir förlorare?  
 
Asymmetrisk information 
Leder användandet av IRK-modellen till att kunskapen om kunderna ökar?  
Måste bankerna ändra rutinerna för datainsamling? 
  
Hur kan kunderna förbättra sin rating? 
  
Vilka metoder använder bankerna för att skaffa information om kundens riskklass?  
Kan kunderna välja t.ex. vilken säkerhet de ska ställa? 
 
Avslutning 
Hur ser du på Basel II`s framtid? Motivera! 
Är det något övrigt som du känner att vi missat och som du vill ta upp? 
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Bilaga 2 – Ordlista 
För att underlätta för läsaren förklarar vi här några begrepp som är väsentliga för arbetet. 
Dessa är hämtade från Finansinspektionen.  
 
Fast låneränta – Fast låneränta innebär att all utlåning under en viss tidsperiod sker till 
samma ränta, d.v.s. ingen hänsyn tas till risken för ett specifikt lån. En låntagare med god 
betalningsförmåga får således låna till samma ränta som en låntagare med mindre god dito.   
 
Interna riskklassificeringsmetoden, IRK-metoden - den metod i Basel II som tillåter 
bankerna att använda interna modeller för att väga riskerna i tillgångar efter egna 
bedömningar. 
 
Kapitalkrav – Den kapitalbas som krävs för att förhållandet mellan kapitalbasen och de 
riskvägda tillgångarna inte ska bli lägre än kapitaltäckningskravet som är 8 %. 
 
Kapitaltäckning – genom kapitaltäckningen garanteras en viss buffert som kan fånga upp 
oväntade förluster i verksamheten utan att företaget behöver gå omkull.  
 
Kapitaltäckningsgrad – Med kapitaltäckningsgrad menas relationen mellan storleken av 
företagets kapitalbas och de på visst sätt sammanräknade totala riskengagemangen. 
Kapitaltäckningsgraden uttrycks i procent och den måste alltid uppgå till minst 8 %. 
 
Kapitaltäckningskrav – Den minsta relationen mellan kapitalbas och de riskvägda 
tillgångarna som krävs av kreditinstituten och värdepappersbolag. Kravet är 8 %. 
 
Riskjusterad låneränta – Den avtalade låneräntan är justerad med hänsyn till den risk 
kunden tillför banken i form av obestånd och kreditförlust.  
 
Riskvägda tillgångar (=riskvägt belopp) – En riskvägning av institutens tillgångar (t.ex. 
utlåning, placeringar, derivatkontrakt m.m.) med avseende på de tre olika riskkategorierna; 
kredit-, marknads- och operativa risker.  
 
Schablonmetoden - Schablonmetoden innebär idag, enligt Basel I, att kapitalkravet 
differentieras genom olika riskvikter vars storlek beror på vem som är låntagare. I Basel II går 
det fortfarande att använda en schablonmetod men det nya förslaget är i vissa avseenden mer 
differentierat. Därmed kommer den nya schablonmetoden att bli mer riskkänslig, i syfte att nå 
upp till med de nya reglerna.  
 
 


