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Sammanfattning 
”Basel II är sannolikt det häftigaste som sker i denna bransch inom de närmsta fem-tio åren.” 
De nya reglerna planeras att träda i kraft den 1 januari 2007 och kommer sannolikt att få en 
stor betydelse på den svenska finansmarknaden. Bakgrunden till Basel II är de erfarenheter 
som erhållits från de finansiella bankkriserna i världen under 1990-talet, vilka talade för att 
det nuvarande Baselackordet inte var tillräcklig. Lösningen som Baselkommitén valt är bl.a. 
att använda sig av mer avancerade riskmätningssystem, samt att stärka tillsynsmyndigheternas 
roll. Ett grundläggande syfte med mer riskkänsliga kapitaltäckningsregler är att bidra till en 
prissättning av risk som är mer korrekt, sett ur samhällsekonomisk synvinkel. Med 
kapitaltäckning avses det kapital banken måste inneha för att kunna täcka upp för alla de 
risker som finns inom en bankverksamhet. Reglerna torde innebära en förändring i bankernas 
kundrelationer då bankernas metoder för kreditbedömning blir mer riskkänsliga, vilket i sin 
tur kan medföra en förändrad situation för såväl bankerna som företagskunderna. 
 
Studiens problemformulering: Hur kommer bankernas kreditbedömning och relationer 
gentemot företagskunder att förändras med hänsyn till de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel 
II? Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse kring hur de nya 
kapitaltäckningsreglerna, Basel II, kommer att förändra bankernas kreditbedömningar och 
deras kundrelationer gentemot företag. Detta övergripande syfte innehåller tre delsyften. 
 
I studien används huvudsakligen ett hermeneutiskt förhållningssätt, då vi har utgått ifrån det 
problem som föreligger och den specifika frågeställning som vi arbetar utifrån. Utifrån detta 
har en kvalitativ ansats valts då tyngden i studien ligger på en förståelse av den sociala 
verkligheten på grund av hur bankerna upplever att deras kundrelationer kommer att påverkas 
av de nya kapitaltäckningsreglerna. I denna studie används ett deduktivt tillvägagångssätt, 
eftersom studien utgår från teori för att därefter övergå till datainsamling. 
 
Vår undersökningsmodell bygger på en förstudie samt fyra olika teorier. Förstudien utgör 
grunden i undersökningen och har som syfte att skapa en förståelse för det valda fenomenet. 
De olika teorierna används för att kunna samla in emiriskt material och möjliggöra en analys 
av detsamma och utgörs av kreditbedömning, relationsmarknadsföring, kommunikation samt 
affärsutveckling. Insamlande av empiri har skett genom intervjuer med åtta olika personer 
som arbetar på fyra olika banker, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, SEB samt Kaupthing 
Bank.  
 
Ett flertal slutsatser har framkommit under kartläggningen: 

� Den mest påtagliga förändringen är de nya modellerna, vilka kommer att påverka och 
förändra kreditbedömningarna. Dessa baseras på riskdifferentierad prissättning. 

� Ramarna vid kreditgivning blir snävare, dvs. mer styrd av ekonomiska faktorer. För 
kundrelationerna kan detta leda till både positiva och negativa konsekvenser. 

� Konsekvenserna blir bl.a. en ökad spridning mellan lågrisk- och högriskkunderna, då 
de förstnämnda kommer att få bättre villkor och vice versa. Vidare kommer även 
konkurrensen om lågriskkunderna att öka. 

� En god relation mellan företagsrådgivare och kund är av stor betydelse och kommer 
säkerligen att bli ännu mer betydelsefull i och med införandet av Basel II. Detta för att 
förstärka kundrelationerna och bibehålla sina kunder. 
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1. Inledning 
 
 
I detta kapitel förklaras bakgrund, diskussion samt den problemformulering som ligger till 
grund för det undersökta fenomenet. I kapitlet framkommer även syfte och disposition. 
Inledningen syftar till att ge en bakgrund till varför Basel II skulle kunna innebära ett 
problem för de utvalda bankerna samt i deras kundrelationer gentemot företagskunder. 
 

1.1 Problembakgrund 

 
”Basel II är i grunden en förändring av ett regelverk och de banker som betraktar Basel II 
som en regelverksförändring kommer i längden förmodligen inte att finnas kvar på 
marknaden. Basel II är något mycket mer dramatiskt, då detta kraftigt förändrar grunderna, 
hörnstenarna, på den finansiella marknaden. Basel II är sannolikt det häftigaste som sker i 
denna bransch inom de närmsta fem-tio åren.”1  
 
De nya kapitaltäckningsreglerna, Basel II, är på väg att rita om den svenska och europeiska 
bankkartan och kommer uppskattningsvis att frigöra 75 miljarder kronor i det svenska 
banksystemet2. Med kapitaltäckning avses det kapital banken måste inneha för att kunna täcka 
upp för alla de risker som finns inom en bankverksamhet. En anledning till att detta kapital 
behövs är för att kunna skydda insättare och bankens verksamhet vid dåliga tider.  
 
Det äldre Baselackordet, dvs. harmoniserade minimiregler för kapitaltäckning från 1988, hade 
som mål att främja säkerhet och stabilitet inom det globala banksystemet, samt att skapa 
likartade konkurrensförhållanden för internationellt verksamma banker. Sedan det 
ursprungliga Baselackordet trätt ikraft har bankernas verksamhet samt metoder för 
kvantifiering av olika risker utvecklats. Baserat på detta driver Baselkommittén ett arbete med 
att modernisera reglerna för kapitaltäckning. Detta nya regelverk, Basel II, planeras att träda i 
kraft den 1 januari 2007 och kommer sannolikt att få en stor betydelse på den svenska 
finansmarknaden.  
 
Bakgrunden till Basel II är de erfarenheter som erhållits från de finansiella bankkriserna i 
världen under 1990-talet, vilka talade för att Baselackordet inte var tillräcklig. De gav för sent 
utslag vid en förhöjd risk, vilket gör att det dröjer för länge innan aktiva åtgärder sätts in. 
Således har Baselkommitén sedan 1998 drivit ett arbete med att förnya reglerna för 
kapitaltäckning och göra dem mer riskkänsliga3. Skälen bakom förnyelsen bottnar dels i att 
man vill utnyttja riskkapital mer effektivt för att skydda mot finansiell instabilitet, samt dels 
för att utnyttja modern finansiell teknik. Lösningen som Baselkommittén valt är bl.a. att 
använda sig av mer avancerade riskmätningssystem, samt att stärka tillsynsmyndigheternas 
roll. Aktualiteterna ligger bl.a. i hur beräkningar genomförs för kreditrisk samt att ett särskilt 
kapitalkrav för operativa risker har tillkommit4.  
 

                                                 
1 Citat från respondent 
2 Dagens Industri, (2006-04-21) Basel 2 ritar om bankkartan. s 28 f 
3 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav.  s 2 
4 FI 2002:8, Riskmätning och kapitalkrav II. s 5 
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Basel II utformas främst för internationellt verksamma banker, men skall även vara 
tillämpliga för de nationella bankerna. Målen för Basel II är att bidra till stabiliteten inom det 
globala banksystemet, bidra till att banker från olika länder ges likartade 
konkurrensförhållanden samt att öka riskkänsligheten i systemet. Målen är i princip desamma 
som målen för Baselackordet från 1988, med den skillnaden att målet om förbättrad 
riskkänsligheten förstärkts och att en mer heltäckande behandling av olika risker har 
tillkommit5. De nya kapitaltäckningsreglerna innebär följaktligen förändringar inom främst tre 
avseenden, de s.k. tre pelarna. Den första pelaren innefattar regler för hur minimikrav på eget 
kapital skall beräknas för att täcka tre olika typer av risker och den andra behandlar hur 
myndighetstillsynen skall ske. Den sista pelaren syftar till att skapa en genomlysning på 
marknaden, vilket innebär att kunder, investerare och andra motparter kan komma att bedöma 
bankens finansiella styrka och riskprofil6. 
 
Införandet av Basel II kommer att bl.a. att påverka de små och medelstora företagen, dessa 
utgör ungefär 95 procent av alla företag i Sverige. Små och medelstora företag definieras som 
bolag med en årlig omsättning som är mindre än 50 miljoner euro enligt Finansinspektionen7. 
Dessa utgör en intressant kundgrupp för bankerna, både på utlåningssidan, som räknas som en 
av de mest lönsamma affärerna för bankerna, samt för banktjänster som är förknippade med 
tillväxtfasen.  
 
Växande små och medelstora företag har inte samma förhandlingsposition gällande 
kreditvillkor som större bolag och har ofta svårare att erhålla lånefinansiering. Det är dock 
viktigt för banken att binda dessa företag till dem, då det på så vis uppstår en hel del 
möjligheter att sälja fler och andra banktjänster till kredittagaren. I detta skeende är det 
samtidigt angeläget att banken skall kunna bedöma kredittagarnas vilja och förmåga att 
amortera krediten samt betala räntan. För att uppskatta sannolikheten för att ett företag skall 
uppfylla sina förpliktelser mot banken måste denna bedöma företagets risk. Det finns faktorer 
som påverkar små och medelstora företags risknivå och några av dessa är särskilt viktiga när 
det gäller kreditprocessen mellan banken och växande små och medelstora företag. Dessa kan 
utgöras av ägarens/företagsledarens nyckelroll i företaget, hög anpassningsflexibilitet till en 
snabbt föränderlig omgivning samt potentialen för en högre andel av asymmetrisk information 
i ägarledda företag8.   

1.2 Problemdiskussion 

Ett grundläggande syfte med mer riskkänsliga kapitaltäckningsregler är att bidra till en 
prissättning av risk som är mer korrekt, sett ur samhällsekonomisk synvinkel. Därmed 
förutsätts systemriskerna minska och den finansiella stabiliteten öka9. De nya 
kapitaltäckningsreglerna kommer således att innebära vissa förändringar i bl.a. 
kreditbedömningsprocessen, vilket i sin tur torde påverka relationen mellan bankerna och 
företagskunderna. 
 
 

                                                 
5 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav. s 3 
6 Ibid. s 4 
7 FI 2002:8, Riskmätning och kapitalkrav II. s 18 
8 Landström, H. 2003. Småföretaget och kapitalet. s 115 ff  
9 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav s. 26 
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För företagskunderna torde reglerna resultera i två effekter; kundernas ställning kommer 
allmänt förbättras i och med att sparandet blir säkrare och att utbudet av kredit blir stabilare, 
särskilt vid svårare tider. Den andra effekten är att villkoren för enskilda transaktioner 
kommer att påverkas, t.ex. genom att räntevillkor vid kreditgivning kommer att differentieras 
med hänsyn till risk10.  
 
Reglerna torde även innebära en förändring i bankernas kundrelationer då bankernas metoder 
för kreditbedömning blir mer riskkänsliga, vilket i sin tur kan medföra en förändrad situation 
för såväl banker som företagskunder. Då nystartade och befintliga små och medelstora företag 
generellt sett har svårare med lånefinansiering blir den personliga kontakten och relationen 
med kreditbedömaren av stor betydelse. Relationen mellan banken och företaget kännetecknas 
av ett ömsesidigt beroendeförhållande, banken behöver företagen att låna ut sina pengar till 
och företagen behöver låna pengar för sin finansiering. Detta innebär att ett samarbete och ett 
förtroende bör föreligga mellan de bägge parterna. En god relation ligger till grund för en 
förståelse för motpartens situation och intresse, och kan därmed även bidra som 
informationskälla i kreditbedömningen11. 
 
Införandet av Basel II kan innebära stora förändringar i bankernas verksamhet, och således 
även i deras kundrelationer, då kreditbedömningsprocessen kommer att utvecklas mot 
riskdifferentierad prissättning. Detta torde eventuellt resultera i att klimatet mellan 
företagsrådgivare och företagskunder kan förändras eftersom kreditgivningen kommer att 
påverkas i och med införandet av Basel II. Ett problem som skulle kunna uppstå är att en del 
företag kan få det svårare med beviljning av krediter eftersom bankerna i större utsträckning 
måste följa de nya förutsättningarna vid kreditgivningen. Detta torde särskilt gälla för företag 
med otillräckliga ekonomiska underlag för kreditbedömning, vilket Basel II modellerna 
kräver. Ytterligare ett eventuellt problem för bankerna är att konkurrensen torde öka om de 
kunder som uppfyller de nya förutsättningarna väl, i och med att dessa är attraktiva kunder för 
bankerna. För bankerna kan de ovannämnda situationerna möjligen resultera i försämrade 
kundrelationer med missnöjda kunder och kanske till och med en missad chans till en ny 
kund.  

1.3 Problemformulering 

Hur kommer bankernas kreditbedömning och relationer gentemot företagskunder att förändras 
med hänsyn till de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel II? 

 

 

 

 

 

                                                 
10 FI 2002:8, Riskmätning och kapitalkrav II. s 6  
11 Ibid. s 120 
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1.4 Syfte 

Utifrån bakgrunden samt problemformuleringen har ett övergripande syfte formulerats enligt 
följande: 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse kring hur de nya 
kapitaltäckningsreglerna, Basel II, kommer att förändra bankernas kreditbedömningar och 
deras kundrelationer gentemot företag.  
 
Detta övergripande syfte innehåller tre delsyften: 

• Kartlägga vilka förändringar som kan förväntas ske internt och i bankernas 
kreditbedömning gentemot företagskunder 

• Identifiera tänkbara konsekvenser i kundrelationer 
• Ge förslag till hur bankerna skall agera för att bibehålla eller utveckla kundrelationer 

när Basel II genomförs. 
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1.5 Disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Disposition. (Källa: Egen figur) 
 
 

Sammanfattning 

Undersöknings
-modell 

Inledning 

Empiri 

Metod 

Sammanfattning 
I denna del ges en sammanfattning av uppsatsens 
viktigaste delar. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel förklaras bakgrund, diskussion samt 
problemområdet som ligger till grund för det undersökta 
fenomenet. I kapitlet framkommer även syfte och 
disposition. 
 
Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel förklaras tillvägagångssätt som använts 
för att inhämta information och hur man kan analysera 
den för att utröna vad denna information innehåller. 
 
Kapitel 3 – Undersökningsmodell 
I detta kapitel redogörs de förstudier som är aktuella, 
samt de teorier som studien är grundad på. Dessa är ett 
hjälpmedel till att få en ökad förståelse och djup i den 
senare analysen. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer 
som gjorts på FöreningsSparbanken, Handelsbanken, 
SEB och Kaupthing Bank. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av empirin. 
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel dras kopplingar mellan 
undersökningsmodell och empiri för att analysera hur 
kapitaltäckningsreglerna kommer att påverka bankernas 
kreditbedömningar och kundrelationer. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser samt avslutande diskussion   
I detta kapitel ges en diskussion kring undersökningens 
huvudsakliga resultat som härrör från analysen av det 
empiriska materialet. Vidare dras slutsatser, vilka är 
kopplade till studiens problemformulering samt syfte. Vi 
ger även rekommendationer utifrån tankar och idéer 
som har uppkommit under studiens gång. Som en sista 
del i kapitlet presenteras förslag till fortsatta studier.  
 
Kapitel 7 – En kritisk ansats 
I detta avslutande kapitel intar vi en kritisk syn för att 
medvetandegöra olika aspekter i studien, vilket kan leda 
till vissa ifrågasättanden.  Vi börjar med att redogöra 
för metodkritiken som behandlar vårt tillvägagångssätt, 
för att därefter redogöra för källkritik.  
 
 

Analys 

Slutsats & 
Avslutande 
diskussion 

Kritik 
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel presenteras val av vetenskaplig metod och synsätt, vilka är viktiga för att kunna 
ge en vägledning i uppsatsarbetet och stöd för arbetet. Vidare presenteras vårt 
tillvägagångssätt steg för steg, vilket leder till en större förståelse för hur vi gått tillväga för 
att inhämta information, vilket urval som ägt rum och hur analysen av det empiriska 
materialet har gestaltat sig. 
 

2.1 Vetenskapssyn 

Då syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring hur de nya 
kapitaltäckningsreglerna kommer att påverka bankernas kreditbedömningar och deras 
kundrelationer gentemot företag, används huvudsakligen ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Denna förståelse utgör en av hermeneutikens ledstjärnor, där förståelsen ligger i att finna en 
betydelse eller mening i ett visst sammanhang eller i en viss kontext12. I studien har vi till en 
början strävat efter att förstå helheten kring Basel II, för att därefter tränga djupare in i ett 
specifikt delområde. Detta har skett i syfte att kunna erhålla en större förståelse för Basel IIs 
eventuella effekter för bankernas kreditbedömningsprocesser och deras kundrelationer.  

Tolkning ligger till grund för att man skall kunna skapa sig en djupare förståelse för det 
undersökta fenomenet, och i denna studie sker tolkningen framförallt vid analysen av det 
empiriska materialet som erhålls från de intervjuer som genomförts. Tolkning sker förutom 
vid analys, även vid studiens slutskede då slutsatser och rekommendationer utformas. Dock 
bör det poängteras att vår tolkning och förförståelse inte bara genomsyras vid dessa moment 
utan sker under hela studien.  
 
Under arbetets gång, såväl under teorisökandet, intervjuer samt vid analys och slutsats, har vi 
ideligen försökt att nå fram till det utmärkande och signifikanta för studiens syfte. Således 
erhåller vi slutsatser som torde vara lämpliga för vårt specifika forskningsområde. Resultaten i 
denna studie är dock inte fullständigt opartiska, i och med att partiskheten genomsyrar 
samtliga nivåer i forskningsprocessen pga. vi tar med vår personlighet och våra värderingar in 
i tolkningen13. Med detta menas inte att resultatet saknar relevans, utan att det är präglat av 
våra tidigare erfarenheter, kunskaper och bakgrund dvs. vår förförståelse. Vi är exempelvis 
medvetna om att partiskhet kan föreligga då vi är anställda inom några av de banker som finns 
med i studien.  
 
Avslutningsvis bör det understrykas att nyttan med att använda hermeneutiken som 
vetenskapssyn är den förståelse som vi erhåller för det undersökta fenomenet, samt att vi 
möjligen kan erhålla en viss förståelse för liknande fenomen. Det handlar således om djup och 
tolkning, i motsats till positivismens strävan efter sanning och generalisering.  
 
 

                                                 
12 Andersson S. 2006. Positivism kontra hermeneutik. s 31 
13 Ibid. s 82 f 
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2.2 Forskningsansats 

Vid val av metod inom vetenskaplig forskning har vi utgått från det problem som föreligger 
och den specifika frågeställning som vi arbetar utifrån. Med utgångspunkt i detta har en 
kvalitativ ansats valts, då tyngden i studien ligger på en förståelse av den sociala verkligheten 
på grund av hur bankerna upplever att deras kundrelationer kommer att påverkas av de nya 
kapitaltäckningsreglerna. Den kvalitativa forskningen stämmer väl överens med vår studie 
eftersom den fokuserar på ord vid insamling och analys av data, den lägger vikten vid hur 
individer uppfattar och tolkar sin verklighet samt ser den sociala verkligheten som en ständigt 
föränderlig egenskap som hör till individernas skapande förmåga14.  
 
Då vi eftersträvar en djupare förståelse av studiens syfte har tyngdpunkten vid insamling och 
analys av data baserats på ord, snarare än på siffror. Djuphet kan uppnås genom att 
undersökningen i stor utsträckning har styrts av respondenternas uppfattningar och perspektiv. 
Där har vi som forskare utgjort viktiga redskap, t.ex. på så vis att det är vi som har valt metod, 
relevant teori samt utformat intervjufrågorna. Dessutom är det vår förståelse och tolkning som 
ligger till grund för den avslutande analysen och slutsatserna. 
 
Ett problem med kvalitativa uppsatser är svårigheten med att generalisera det kvalitativa 
forskningsresultatet utöver den aktuella studien, eftersom våra respondenter inte kan vara 
representativa för en population15. Målet med studien är dock inte att generalisera resultat 
utan att bidra till en ökad förståelse för hur bankerna upplever kommande förändringar 
gällande kapitaltäckningsreglerna. För att en generalisering av resultaten skall vara möjlig 
behöver undersökningen vara mer omfattande och därmed inrymma fler banker och 
respondenter.  

2.3 Angreppssätt 

I denna studie används huvudsakligen ett deduktivt tillvägagångssätt, eftersom studien utgår 
från teori för att därefter övergå till datainsamling. Detta innebär att den teori som ligger till 
grund för studien testas med empirisk data i form av intervjuer16. Figuren nedan visar 
tillvägagångssättet vid en deduktiv metod. 
 

  
 
Figur 2 Deduktiv metod. (Källa: Artsberg, K. s. 33) 

                                                 
14 Bryman, A. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. s 35 
15 Ibid. s 270 
16 Ibid. s 20 f 
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Att använda en deduktiv metod torde vara det mest lämpliga för denna studie eftersom det 
finns en välutvecklad förstudie inom det aktuella området. Detta kan resultera i att vi kan 
utvidga vår kunskap och därmed vårt perspektiv kring de nya kapitaltäckningsreglerna. Om en 
rent induktiv ansats valts skulle detta eventuellt resultera i att värdefull kunskap, som tidigare 
forskning givit upphov till, gått förlorad.  

2.4 Datainsamling 

De uppgifter som presenteras i uppsatsen består av både primär och sekundär karaktär, 
primärdata har insamlats för det speciella syftet och kan bli sekundärdata om det används till 
andra syften. Här består primärdata av semistrukturerade intervjuer med Baselexperter samt 
företagsrådgivare från de banker som används i studien. Sekundärdata är information som 
insamlats för andra syften och i denna uppsats utgörs sekundärdata av uppgifter som är 
inhämtade från relevant litteratur, artiklar, kompendier och Internet17.  

2.4.1 Urval 

Fakta har inhämtats från bl.a. litteratur, Internet och ett antal rapporter från 
Finansinspektionen. Motivet bakom vald teori är bl.a. att vi har valt en del teori som vi är 
välbekanta med och som vi anser är passande i vår undersökning, samt att en del har valts 
utifrån de tips och idéer om relevant teori som vi har erhållit från tidigare uppsatser som 
skrivits inom det aktuella området. Vi har delat upp teorin, empirin samt analysen i Basel II, 
kreditbedömning, relationsmarknadsföring, kommunikation samt affärsutveckling för att 
förstärka den röda tråden genom uppsatsen. Vald teori har varit användbar för att öka vår 
förståelse kring de nya kapitaltäckningsreglerna, samt för att erhålla en övergripande bild för 
hur dessa kan komma att påverka relationen mellan de utvalda bankerna och deras 
företagskunder. Förstudien har framförallt nyttjats till att skaffa en djupare inblick och 
kunskap om fenomenet i frågan. Denna del är av stor vikt för att kunna följa förda 
resonemang samt för att utforma intervjufrågor. Teorierna har varit behjälpliga vid 
utformande av intervjufrågorna. Undersökningsmodellerna har använts för kartläggning och 
analys av problemområdet, då vi har dragit paralleller mellan teori och verklighet. Den sista 
delen i undersökningsmodellen som omfattar affärsutvecklingsteorin har även varit användbar 
för att kunna erbjuda bankerna rekommendationer.   
 
Då vi alla arbetar och besitter kontakter inom fyra olika banker ansåg vi det skulle vara 
intressant att använda oss av dessa i vår studie. De utvalda bankerna blev således 
FöreningsSparbanken (FSB), Handelsbanken (SHB), Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 
och Kaupthing Bank och alla är stationerade i Stockholm. SEB är den bank där ingen av oss 
arbetar, men där vi emellertid har kontakter. Vi har funnit våra respondenter genom tidigare 
nämnt kontaktnät och dessa har valts ut genom ett bekvämlighetsurval, trots att vi är 
medvetna om att urval går emot det hermeneutiska synsättet. Respondenterna inom dessa 
banker består av sammanlagt åtta personer, två från vardera bank. En av dessa två 
respondenter utgörs av en person som är involverad i Basel II projektet, medan den andra 
utgörs av en företagsrådgivare. Tanken med att intervjua såväl en ”Baselexperter” som en 
rådgivare var att de kan hjälpa oss med olika synvinklar och med olika delar. Experterna kan 
hjälpa oss att få en ökad förståelse för de nya reglerna på ett mer övergripande plan, medan 
rådgivarna är mer kundorienterade och därmed kan förse oss med information om hur dessa 
relationer ser ut och fungerar, samt hur Basel II kan manifesteras på ett mer underliggande 

                                                 
17 Artsberg, K. 2003. Redovisningsteori – Policy och praxis. s 59 ff 
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plan. På detta vis har information från båda parter samlats in och därmed möjliggjort att vi 
erhållit olika kategorier av information som krävs för studien, samt att vi fått en ökad 
förståelse kring Basel II och dess effekter utifrån två olika synsätt. 

2.4.2 Intervjuer  

Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning och det är 
flexibiliteten som intervjun rymmer som gör den attraktiv18. I denna studie har 
semistrukturerade intervjuer valts och motivet till detta är att få ett så fylligt underlag som 
möjligt med utgångspunkt i tidigare nämnd problemformulering och syfte. Genom att 
använda sig av semistrukturerade intervjuer har vi delvis kunnat anpassa intervjuerna efter 
respondenternas tankar, genom att ha haft en möjlighet till olika följdfrågor vid behov. Under 
en semistrukturerad intervju har vi följt en egen komponerad intervjuguide, dvs. att specifika 
frågor och teman har behandlats. Respondenterna har dock haft stor frihet att utforma svaren 
på sitt eget sätt. Även de följdfrågor som uppkom har kunnat användas i analysen, trots att de 
inte har ingått i intervjuguiden. Respondenterna har dock fått samma grundläggande frågor i 
syfte att kunna göra jämförelser mellan svaren (se bilaga 2 och 3). Detta har gjorts på ett 
flexibelt sätt och under tämligen informella former. En strävan med detta har varit att få 
intervjuerna relativt avslappnade för att skapa tillit samt att försöka få fram så uppriktiga svar 
som möjligt19.  
 
En vital aspekt vid genomförandet av intervjuerna är de etiska frågorna. Det är viktigt att 
skydda berörda individerna genom att informera om forskningens syfte, att det är frivilligt och 
att det finns samtycke20. Begreppet informerat samtycke innebär att respondenterna 
informeras om studiens generella syfte, hur undersökningen är upplagd i stort samt vilka 
fördelar och risker som är förenade med deltagandet i intervjun. Informerat samtycke innebär 
vidare att respondenterna deltar frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta 
deltagandet21. Detta har vi försökt att uppnå genom privata telefonsamtal där vi informerat om 
uppsatsens syfte och utförande. Vi har även innan intervjutillfället sänt ett e-mail innehållande 
vår intervjuguide.  
 
Konfidentialiten i denna studie tar sig i uttryck genom att respondenternas namn endast 
publicerats i källförteckningen, efter godkännande av samtliga respondenter, och inte löpande 
i texten. Detta på begäran av respondenterna då viss information som framkommit under 
intervjuerna kan vara av känslig natur. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till att privat data 
som kan identifiera de intervjuade inte kommer att redovisas, såvida inte intervjupersonerna 
själva godkänner detta22. 

2.5 Tillvägagångssätt  

Då vi alla tre arbetar inom bankväsendet, visste vi redan vid ett tidigt skede av uppsatsarbetet 
att det fanns ett intresse av att behandla ett ämne inom detta område. Vi tog kontakt med 
FöreningsSparbanken och Handelsbanken för att eventuellt kunna göra en studie åt någon av 
dem. Svaren vi fick var att Handelsbanken inte publicerade problemområden och att 

                                                 
18 Bryman, A. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. s 299 
19 Ibid s 301 
20 Ibid s 440 
21 Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 107 f 
22 Ibid. s 109  
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FöreningsSparbanken inte publicerade dem förrän i februari 2006, vilket vi ansåg var i det 
senaste laget. Istället började vi leta efter äldre uppsatser på universitetet för att få lite tips och 
idéer, och där fann vi ett flertal intressanta forskningsteman, bl.a. uppsatser som behandlade 
Basel II. Då detta är ett ämne som vi hört talas om på arbetet och som vi i viss mån kommer 
att bli påverkade av, blev vi intresserade av att undersöka fenomenet Basel II utifrån ett 
bankperspektiv. 
 
Studien startades således med en genomgång av några äldre uppsatser som relaterade till 
Basel II, vilka gav oss inspiration för hur vår uppsats kunde struktureras och vilken litteratur 
som skulle kunna studeras. Vidare bestämde vi oss för att bl.a. behandla kundrelationer i och 
med införandet av de nya reglerna. Idén till att undersöka hur kundrelationerna kommer att 
påverkas av de nya kapitaltäckningsreglerna framkallades av att kundrelationsperspektivet 
inom Basel II i stor utsträckning verkade vara ett ”orört” ämne som ingen tidigare berört. 
Därmed upplevde vi det som ett spännande och givande ämne att studera närmare och 
förfarandet påbörjades med en intensiv litteraturgenomgång samt sökande efter relevanta 
förstudier, detta för att vidga vår kunskap om ämnet. Förutom Basel II i sig samt 
kundrelationsperspektivet, fann vi även att delar såsom kreditbedömningsprocessen, 
kommunikation samt affärsutveckling utgör vitala delar för studien, och som till stor del går 
hand i hand med kundrelationsperspektivet. Utifrån denna genomgång utvecklades senare en 
sammanfattande undersökningsmodell som används för att utforma studiens empiriska 
material och analys. Denna modell utgör en brygga mellan de teoretiska utgångspunkterna 
och empirin, samt mellan empirin och analysen och syftar till att skapa en förståelse och en 
sammanhängande bild kring det aktuella studieområdet.  
 
Kontakterna med respondenterna har skett via telefonsamtal, där vi undersökt ifall intresse har 
funnits för att delta i en intervju, samt där en tid för densamma fastställdes. Det problem som 
vi har stött på är att banktjänstemännen har haft väldigt mycket att göra, vilket har resulterat i 
att det tidvis har varit tämligen besvärligt att hitta ett intervjutillfälle som passat. Innan 
intervjutillfället skickade vi ett e-mail med vår problembakgrund, syfte och 
problemformulering samt vår intervjuguide. Vår tanke med detta var att underlätta för 
respondenterna genom att informera dem om vad vår uppsats handlar om och erbjuda dem en 
möjlighet att förbereda sig, för att därmed eventuellt uppta mindre tid av deras tid och 
förkorta intervjutiden. 
 
Intervjuerna har genomförts personligen på respektive respondents arbetsplats i Stockholm, 
vilket varit ett önskemål från deras sida och inget som vi påverkat. Intervjuerna har tagit cirka 
40-60 minuter och under dessa har vi turats om att ställa frågor och att anteckna. Efter vår 
första intervju bestämde vi oss även för att börja använda en diktafon som ett extra 
hjälpmedel. Diktafonen underlättade vår förståelse eftersom vi fick möjlighet att återigen 
lyssna på intervjun, dessutom blev det lättare för oss att komma ihåg vad som framfördes 
under de olika intervjuerna. Efter varje intervju var vi noggranna med att direkt gå igenom 
materialet tillsammans för att dokumentera den information som framgått, framförallt för att 
inget skulle glömmas bort. 
 
Efter de empiriska undersökningarna sammanställdes materialet som vi erhållit från 
intervjuerna genom att strukturera det under respektive bank, indelat i fyra olika 
komponenter. Dessa återfinns i vår undersökningsmodell och utgörs av Basel II, 
kreditbedömningsprocessen, kundrelationer samt kommunikation. Genom att analysera detta 
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material utifrån vald litteratur och förstudie kunde vi därefter kartlägga vilka förändringar 
som kunde förväntas ske i bankernas kreditbedömning, i deras kundrelationer samt internt 
inom banken. I analysen drogs paralleller mellan teori och verklighet, samt att en viss 
jämförelse mellan bankerna ägde rum. Denna jämförelse ingick dock inte i syftet, men blev 
ändå ett naturligt inslag eftersom bankerna skiljer sig åt och således erhåller olika analytiska 
ståndpunkter. I analysen sökte vi även efter tänkbara konsekvenser i kundrelationerna med 
hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och det empiriska materialet. Slutligen mynnade 
studien även ut i slutsatser, en avslutande diskussion samt rekommendationer till de utvalda 
bankerna.  
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3. Undersökningsmodell 
 
 
I detta kapitel redovisas förstudier om Basel II samt de fyra teorier som studien är grundad 
på; kreditbedömning, relationsmarknadsföring, kommunikation samt affärsutveckling. Det är 
dessa delar som kapitlet samt den fortsatta studien är uppbyggda kring i syfte att få en bra 
struktur. Förstudierna och teorin utgör även hjälpmedel för att möjliggöra en ökad förståelse 
kring studiens valda undersökningsområde samt för att kunna erhålla ett djup i den senare 
analysen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande undersökningsmodell. 
 
 
Undersökningsmodellen bygger på en förstudie samt fyra olika typer av teorier. Förstudien 
utgör grunden i undersökningen och har till syfte att skapa en förståelse för det valda 
fenomenet. Denna förståelse är av stor vikt för att möjliggöra en fördjupning inom en viss del 
av studieområdet. Då uppsatsen utgår från teori för att kunna samla in emiriskt material och 
analys av detsamma, bygger denna del på fyra olika teorier som är behjälpliga för studiens 
syfte. Kreditbedömning, relationsmarknadsföring, kommunikation och affärsutvecklingsteori 
kommer att användas vid insamlandet av empiri samt vid analys som sedan mynnar ut i 
resultat och slutsatser. Trots att delarna som ingår i undersökningsmodellen används till olika 
syften och behandlar olika ämnen är det av stor betydelse att alla bitar behandlas och 
sammansvetsas. Detta för att en övergripande förståelse samt ett djup i analysen skall kunna 
nås.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Pusselbit undersökningsmodell. (Källa: Egen figur) 
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3.1 Förstudie 

I denna förstudie presenteras Baselackordet och Basel II, detta för att ge en ökad kunskap om 
studieområdet. 

3.1.1 Baselackordet 

Baselackordet infördes 1988 och utarbetades av Baselkommittén för banktillsyn. 
Baselkommitén är ett samarbetsorgan mellan G 10-ländernas centralbanker och 
tillsynsmyndigheter och de länder som för närvarande ingår är Belgien, Frankrike, Italien, 
Japan, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, 
Tyskland och USA23. Syftet med Baselkommitén är att enas om gemensamma principer för 
beräkning av kapitaltäckning. Baselreglerna har därefter först in i ett EG direktiv och i svensk 
lagstiftning.  
 
De internationellt överenskomna kapitaltäckningsreglerna finns för att öka stabiliteten i det 
finansiella systemet. Dessa anger minimikraven på storleken av de riskbärande kapital som 
banker med olika verksamheter måste ha. Reglerna innebär ett krav på viss finansiell buffert i 
bankerna för att de skall kunna möta oväntade förluster. Storleken på denna buffert är 
relaterad till hur omfattande och riskfylld verksamheten är.  
 
Erfarenheterna från bankkriserna världen över under 1990-talet har dock påvisat att dessa 
regler inte räcker till. Därmed har det varit nödvändigt att omarbeta reglerna för att få bättre 
och mer flexibla anpassningar till de faktiska risker som bankerna tar24.   

3.1.2 Basel II 

Inom EU pågår ett arbete med att utforma EU-direktiv som reglerar tillämpningen av Basel II 
reglerna för aktörer inom EU. Som förslaget ser ut för närvarande kommer regelverket att 
omfatta samtliga banker och värdepappersbolag, vilket i Sverige skulle omfatta alla banker 
och värdepappersbolag som står under Finansinspektionens kontroll. Motivet för detta är i 
första hand att regelverket skall vara konkurrensneutralt25. Figuren nedan visar Basel II-
reglernas färdväg från den internationella Baselkommittén ända ned till den svenska 
finansmarknaden. Detta är ett långt led med början från Baselkommittén som ger 
rekommendationer till både EU och FI. Såväl EU som Sveriges Riksdag skall sedan stifta 
lagar som aktörerna på den svenska marknaden skall agera och rätta sig efter. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav. s 2 
24 Ibid. s 2 
25 http://www.pro4u.se/swe/Basel/ackord.asp 
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Figur 4 Vad påverkar de nya kapitaltäckningskraven. (Källa: www.pro4u.se) 
 
I Sverige kommer de nya kapitaltäckningsreglerna att träda i kraft den 1 januari 2007. Kraven 
är dock sådana att aktörerna på marknaden måste börja vidta åtgärder redan nu för att kunna 
uppfylla regelverket när det träder i kraft. Aktörer som inte vidtar åtgärder nu riskerar att 
straffas med högre krav på kapitaltäckning när regelverket väl träder i kraft. 
 
De uttalade målen för de nya kapitaltäckningsreglerna är följande: 

a) Att bidra till stabilitet i det internationella finansiella systemet genom att bankerna i 
världen är kapitaliserade på ett sunt sätt. 

b) Att bidra till att banker från olika länder ges likartade konkurrensförhållanden. 
c) Att öka riskkänsligheten i systemet genom att kapitalkraven närmare återspeglar 

bankernas faktiska verksamhet och risktagande. 
d) Att reglerna primärt skall utarbetas med sikte på internationellt verksamma banker, 

men att de underliggande principerna ska vara tillgängliga för alla banker26. 
 
Dessa mål liknar de som fanns i Baselackordet, med den skillnaden att målet om förbättrad 
riskkänslighet och en mer heltäckande behandling av olika typer av risker har tillkommit. 
 
De nya reglerna innehåller tre huvudkomponenter eller så kallade pelare; ett kapitalkrav, ett 
krav på aktiv risktillsyn och ett krav på information och genomlysning. 
 
 

                                                 
26 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav, s 3 
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Figur 5 De tre pelarna. (Källa: Egen figur) 

3.1.2.1 Pelare 1 – Risker 

Enligt dagens regler skall banker ha ett kapital som uppgår till minst åtta procent av den 
riskexponering som exempelvis deras utlåning och placeringar innebär, t.ex. kreditrisker samt 
marknadsrisker. De nya reglerna innebär ingen ändring i den grundläggande konstruktionen 
av kapitalkravet, fortfarande åtta procent, och inte heller någon ändring av vad som får räknas 
som kapital. De stora nyheterna ligger i hur beräkning av exponering för kreditrisk görs samt i 
tillkomsten av ett särskilt kapitalkrav för operativa risker. Inom området marknadsrisk sker 
inga större förändringar då detta område redan har modifierats under senare delen av 1990-
talet27.  
 
Kreditrisker 
Kreditrisker utgör den dominerande riskexponeringen för banker. De nya reglerna innebär att 
det finns två alternativa metoder för att beräkna denna risk, schablonmetoden och 
internratingmetoden (IRK). Båda metoderna är fullvärdiga och kan tillämpas, men 
Baselkommittén förväntar sig dock att de banker som kan uppfylla kraven för 
internratingmetoden kommer att använda denna28. 
 
Schablonmetoden är en vidareutveckling av den schablonmetod som finns idag och innebär 
att kapitalkravet definieras beroende på vem som är låntagare. Metoden utgår från nivån 
hundra procent som motsvarade det fulla kapitalkravet på åtta procent och utifrån detta får 
olika kunder olika riskvikter.  
 
I de nya reglerna differentieras riskvikterna på ett nytt sätt och ska bestämmas på grundval 
utav motpartens rating. Denna rating är ett sorts kreditvärdighetsbetyg som sätts av oberoende 
värderingsinstitut på marknaden. På det sättet kan en skala med risker från 0 upp till 150 
procent ges. I de fall där låntagaren inte blivit bedömd av ett värderingsinstitut, blir 
kapitalkravet detsamma som för lån enligt de nuvarande reglerna, dvs. åtta procent29.  

                                                 
27 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav. s. 5 
28 Ibid. s. 5 
29 Ibid. s 5 f 
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Internratingmetoden skiljer sig från schablonmetoden främst genom att den bygger på intern 
information snarare än extern. Kunderna delas in i fem riskklasser; företag, banker, stater, 
hushåll samt aktier. Bankerna får sedan en möjlighet att bestämma riskvikter för sina 
exponeringar till de olika kunderna med hjälp av sina egna kreditklassificeringssystem (intern 
rating). Systemet skall avspegla både motparts- och transaktionsrisk, samt ta hänsyn till alla 
de särdrag dessa kan tänkas ha. En förutsättning för att bankerna skall få använda sig av ett 
eget system är dock att denna lever upp till fastställda krav som har godkänts av 
tillsynsmyndigheterna30.  
 
För att bestämma kapitalkravet med interna metoder måste banken vid varje utlåningstillfälle 
ta fram värden för ett antal faktorer som påverkar kreditrisken. Dessa är sannolikheten för 
fallissemang (PD), förlustandelen i händelse av fallissemang (LGD) och exponeringens 
storlek vid fallissemang (EAD). I den grundläggande internratingmetoden är minimikravet att 
banken ska kunna bestämma PD, medan generella värden kan användas för LGD och EAD. I 
den utvecklade internratingmetoden kan banken dock få tillstånd att beräkna värden för LGD 
och EAD31. 
 
För att utnyttja internratingmetoden för kapitaltäckning krävs att banken kan uppskatta 
utlåningsriskerna till de olika kundgrupperna på ett säkert sätt. För att kunna göra detta 
behövs bland annat information om låntagarnas betalningsförmåga, exempelvis kredithistoria, 
finansiella nyckeltal och branschförutsättningar, som sträcker sig ett antal år tillbaka i tiden. 
Grundregeln är att banken skall ha tillgång till fem års historisk data för att få utnyttja den 
grundläggande internratingmetoden och sju års data för den utvecklade metoden32.  
 
Operativa risker 
Med operativa risker menas de risker som kan inträffa pga. misstag, brott eller olyckor i 
verksamheten som gör att banken drabbas av direkta eller indirekta förluster. Det finns tre 
metoder för att beräkna kapitalkravet på en operativ risk: 

• Basmetoden där kapitalkravet grundas på ett enda samlat mått på riskexponeringens 
storlek, t ex. bankens bruttointäkter. Bruttointäkten definieras som summan av 
räntenetto, leasingintäkter, erhållna utdelningar, provisionsnetto, nettoresultat av 
finansiella transaktioner samt övriga rörelseintäkter. Det samlade måttet fastställs av 
myndigheten och föreslås för tillfället bli 15%. 

• Schablonmetoden där verksamheten delas in i åtta rörelsegrenar och kapitalkravet 
beräknas som summan av kapitalkravet för varje rörelsegren. För att använda metoden 
måste banken ha tillstånd från tillsynsmyndigheten som ställer krav på att banken 
uppfyller vissa villkor när det gäller att kunna identifiera, övervaka och följa upp 
risker och riskhändelser. 

• Den avancerade metoden där banken själv får beräkna sitt kapitalbehov. 
Baselkommittén definierar inte någon specifik metod utan det är upp till aktörerna på 
marknaden att utveckla metoder och få dessa godkända av tillsynsmyndigheten33. 

                                                 
30 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav. s 7 
31 Ibid. s 6 f 
32 Ibid. s 8 
33 http://www.pro4u.se/swe/Basel/oprisk.asp 
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3.1.2.2 Pelare 2 – Tillsyn 

I den andra pelaren formuleras fyra grundläggande krav om hur myndighetstillsynen skall 
ske: 

1. Banken skall ha en metod för att bedöma det samlade kapitalbehovet i relation till 
riskexponeringen och en strategi för att bibehålla den önskade kapitalnivån. 

2. Tillsynsmyndigheten skall utvärdera bankens bedömning av kapitalbehovet och 
processen för att ta fram det, samt vidta åtgärder om det är nödvändigt. 

3. Tillsynsmyndigheten förväntar sig att banken har en kapitaltäckningsgrad som ligger 
över miniminivån. 

4. Tillsynsmyndigheten skall ingripa på ett tidigt stadium om kapitaltäckningsgraden 
riskerar att sjunka under miniminivå. 

 
En konsekvens av pelare två är att aktörer som bedöms ha en hög riskprofil eller har 
bristfälliga processer för att mäta och kontrollera risk kan belastas med högre krav på 
kapitaltäckning än vad som beräknats enligt regelverket i pelare ett34. 

3.1.2.3 Pelare 3 – Genomlysning 

Den tredje pelaren i Basel II behandlar genomlysning av bankerna som syftar till att vara ett 
komplement till det lägsta kapitalkrav som finns i den första pelaren och 
tillsynsmyndigheternas granskning under den andra pelaren. Genomlysningen skall uppnås 
genom att ålägga bankerna att publicera relevant information beträffande kapitaltäckning två 
gånger per år. Genom att informationen publiceras får utomstående en chans att bedöma 
bankernas finansiella styrka och riskprofil. Om en bank bedömer att publicering av en viss typ 
av information skulle kunna skada banken eller dess kunder finns det dock möjlighet att avstå. 
Banken skall då istället lämna en allmän redogörelse för bakgrunden och en förklaring till 
varför informationen inte kunde publiceras35. 
 
Förslagen om vad som skall genomlysas är bankens uppbyggnad, tillämpade interna rutiner 
och metoder, kapitalbas och olika typer av riskexponering36. Genomlysningen kan bl.a. 
förväntas få till följd att aktörer som har bra processer för att mäta och hantera risk upplevs 
som säkrare. En rätt använd och bra riskhantering kan därför bli en konkurrensfördel37. 

3.1.2.4 Utlåning till små och medelstora företag 

Internratingmetoden innehåller en särskild riskviktsfunktion för exponeringar för små och 
medelstora företag och krediter till dessa företag bryts ut och ges lägre kapitalkrav. 
Reduktionen uppgår till 20% för företag med en omsättning på fem miljoner euro eller lägre. 
Genomsnittligt blir kapitalkravet för dessa företag 10% lägre jämfört med andra 
företagskrediter. 
 
En förändring i och med Basel II är att varje lands tillsynsmyndighet ges möjlighet att låta 
bankerna beakta andra typer av fysiska säkerheter än enbart fastigheter. På så vis kan hänsyn 
tas till två viktiga kännetecken för utlåning till små och medelstora företag, dels att bankerna i 
större utsträckning kräver säkerhet och dels att den säkerhet som tas är mer varierande. En 

                                                 
34 FI 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav. s 9 
35 FI 2002:8, Riskmätning och kapitalkrav II. s 24 
36 Ibid. s 25 
37 http://www.pro4u.se/swe/Basel/pelare_3.asp 
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grundläggande förutsättning för att bankerna skall få tillgodoräkna sig annan fysisk säkerhet 
än fastigheter är att det finns en likvid marknad38.  

3.2 Teori 

De teorier som presenteras nedan är behjälpliga för studiens syfte och utgörs av 
kreditbedömning, relationsmarknadsföring, kommunikation samt affärsutvecklingsteori. 

3.2.1 Kreditbedömning 

Bankernas verksamhet regleras genom banklagen, som framförallt har till syfte att skydda 
insättare mot förluster. Där regleras även säkerhetsfrågor som bl.a. bankernas möjlighet att ge 
blancokrediter utan formell säkerhet. Bankerna kompletterar banklagen genom att göra egna 
bedömningar av kreditrisken i ett övergripande sammanhang som innefattar en analys av 
återbetalningsförmågan och ett krav på fortlöpande insyn i kredittagarens ekonomiska 
utveckling39.  
 
Traditionellt sett har tidigare forskning inom företags- eller kreditbedömning fokuserat på 
finansiella modeller som utgår från kvantitativ data för att undersöka kreditvärdigheten hos 
företag. På senare tid har dock även den mänskliga sidan lyfts fram då individen har en viktig 
roll i samband med kreditbedömningsprocessen.  Orsakerna till detta är bl.a. att små och 
nystartade företag har försäljningsprognoser och budgetar baserade på en osäker framtid, 
vilken i sin tur leder till att kreditbedömning i princip bara kan baseras på förtroende för 
företagaren som person. Förtroende som ofta går under beteckningar som ”personkemi” eller 
”magkänsla” blir därav viktiga aspekter vid kreditbedömning. På grund av att det finns lite 
objektiv information leder det till en subjektiv bedömning40.  
 
Enligt Landström finns det fyra olika beslutsstilar hos kreditbedömare vilka påverkar 
hanteringen och resultatet av deras kreditbedömningar. Dessa stilar är; den beslutsamma-, den 
flexibla-, den hierarkiska- samt den integrativa kreditbedömaren, vilka redovisas nedan. 
 
Den beslutsamma kreditbedömaren; använder sig av en begränsad mängd information för att 
generera en fokuserad och tydlig kreditbedömning. Denna ligger sedan till grund för ett 
accept eller avslag på kreditansökan. Det finns en strävan efter enkla och klara regler som 
följs utan undantag och organisationer med en lång och okomplicerad kredithistorik föredras. 
Risktagande minimeras.  
 
Den flexibla kreditbedömaren; samlar huvudsakligen information genom interaktion med det 
företaget som bedöms. Kreditbedömningen utförs snabbt men kommer att vara mindre absolut 
än den ovan nämnda. De flexibla kreditbedömarna överväger flera olika frågeställningar och 
är mer öppna att förändra sina bedömningar när ny information uppkommer. Det finns en 
större riskbenägenhet samt en villighet att göra undantag. Passar i mer riskbenägna projekt 
som involverar många personer och föränderliga situationer, fast i mindre komplexa 
branscher.   
 

                                                 
38 FI 2002:8, Riskmätning och kapitalkrav II, s 18 f 
39 Sigbladh, R et al. 1999. Kreditbedömning. s 103 
40 Landström, H. 2003. Småföretaget och kapitalet. s 67  
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Den hierarkiska kreditbedömaren; vill ha en stor mängd information för att möjliggöra en 
noggrann analys av företaget. Mycket tid spenderas för att få en så bra kreditbedömning som 
möjligt. De är positiva till företag med långsiktig planering och med komplexa produkter och 
tjänster. Genererar ett fåtal ”perfekta” kreditbedömningar om tid ges och fungerar bäst i 
komplexa men relativt stabila branscher.  
 
Den integrativa kreditbedömaren; maximerar mängden information men ser även företaget i 
dess helhet och gör kreditbedömningen utifrån flera olika perspektiv. Sätter upp olika 
scenarios som täcker många alternativa utvecklingsvägar och förutsättningar baserade på 
omvärlden. Arbetar gärna i grupp för att få fram kreativa möjligheter samt föredrar kreativa 
och riskfyllda angreppssätt. Kommer verkligen att försöka finna lösningar för företagen som 
kreditbedöms. Bäst lämpad i komplexa, icke rutinmässiga, viktiga, framtidsorienterade och 
icke tidspressade situationer, samt i branscher som är komplexa och turbulenta.     
 
Nyckeln till effektiva kreditbedömningar torde således vara att matcha kapaciteten för 
informationshantering hos kreditbedömare till kreditbedömningssituationens specifika krav på 
informationshantering. Om olika kreditbedömningar fördelas utan att överväga beslutsstilarna 
hos kreditbedömaren och situationerna, finns en risk att det resulterar i olika former av dåliga 
beslut41. 

3.2.2 Relationsmarknadsföring 

En transaktionsinriktad syn innebär att kunden ses som en passiv mottagare av information 
och det gäller för företaget att utföra så många lönsamma transaktioner som möjligt, 
tjänsterna är redan ”färdigförpackade”. I en mer relationsinriktad syn lyfts istället kunden 
fram som en resurs vid gemensamt värdeskapande mellan företag och kund när 
kunderbjudandena formas42. Transaktionsmarknadsföring passar situationer där kunderna har 
en kort tidshorisont och låga omställningskostnader, t ex vid köp av hushållsartiklar. 
Relationsmarknadsföring, RM, passar däremot väldigt bra när kunderna har en lång 
tidshorisont och höga omställningskostnader som vid t ex kontorssystem43.   
 
Målet med relationsmarknadsföring är att bygga långsiktiga relationer med t ex kunder, 
leverantörer, distributörer, där alla inblandade parter är nöjda och tillfredsställda. RM bygger 
starka ekonomiska, tekniska och sociala band mellan parterna44. Dock har 
relationsmarknadsföringen blivit kritiserad för att vara alltför leverantörsorienterat. 
Utgångspunkten är vanligtvis att leverantören har nytta av långsiktiga kundrelationer men det 
är inte lika säkert att kunden vill ha denna långsiktiga relation45. 
 
RM kan definieras som marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 
centrum46. I en business to business relation förekommer det tre typer av bindningar. 
Företagsrelationer omfattar för det första aktiviteter av teknisk, administrativ och 
marknadsföringsmässig art. För det andra utbyter och delar företagen resurser av såväl 
materiell som immateriell art. Den sista bindningen innefattar de människor som utövar ett 
                                                 
41 Landström, H. 2003. Småföretaget och kapitalet. s 79 ff 
42 Berglund Å & Blomquist, A. 2004. Skapande affärsutveckling. s 8 
43 Kotler, P. 2003. Marketing Management. s 660 
44 Ibid. s 13  
45 Söderlund, M. 2001. Den lojala kunden. s 18 
46 Gummesson, E. 2002. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R. s 16 
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inflytande över varandra samt bildar olika uppfattningar om varandra. I studier av relationer, 
nätverk och interaktion har åtskilliga generella egenskaper framkommit och när en 
affärsrelation ingås bör dessa viktiga egenskaper beaktas. Dessa består av samarbete, 
engagemang, förtroende, makt, långsiktighet, adaption, attraktion samt formalisering och 
öppenhet, vilka presenteras nedan47. 
 
Samarbete: Samarbete är RM:s viktigaste bidrag till marknadsföringen och det utgör även en 
väsentlig grundsten i affärslivet. Det innebär att man ser leverantörer, kunder och andra som 
medparter snarare än motparter. Det handlar således om att skapa ett plussummespel där 
parterna ökar värdet av relationen till varandra, snarare än ett nollsummespel där den ena 
parten vinner på den andres bekostnad. I alla relationer är det av stor vikt att parterna har en 
positiv attityd gentemot varandra, och där parterna kan finna relationen meningsfull48. 
 
Engagemang, beroende och vikt: Om en relation är viktig och det föreligger ett beroende 
inom densamma torde ett stort engagemang visas för att relationen skall fungera på ett 
tillfredställande sätt, för samtliga berörda parter49.  
 
Förtroende, risktagande och osäkerhet: Styrkan i ett nära samarbete mellan affärsparter är 
oftast förtroende, dvs. att tillit finns. Kunder kan ha förtroende för ett visst varumärke eller ett 
företagsnamn. Ett företag kan ha en relation till en bank baserad på stort ömsesidigt 
förtroende vilket kan förenkla vid kreditgivning. Affärsrelationer kan dessutom vara 
förknippade med ett visst risktagande50.  
 
Makt och långsiktighet: I stora globala koncerner handlar det mycket om makt, bl.a. ger 
varumärken makt. Konsumenten har stärkt sin makt genom Internet som 
informationsmedium. Makten i en relation är oftast asymmetrisk, vilket innebär att den ena 
parten har övertaget och i brist på alternativ för den svagare parten kan relationen ändå 
upplevas som harmonisk. Att utnyttja sitt maktövertag i alltför hög grad kan vara hämmande 
för en långsiktig relation och för att relationen skall bestå krävs välvilja från samtliga 
inblandade. Långsiktighet i relationer är en grundpelare i relationsmarknadsföring då 
relationen blir effektivare för alla parter51.  
 
Adaption: I långsiktiga relationer måste parterna anpassa sig till varandra och om detta sker 
på ett bra sätt kan anpassningen i relationen bli långtgående och djup. Adaptionen kan 
innebära stora investeringar som är relationsanpassade, t.ex. finansiering och 
informationssystem52.  
 
Attraktion: Attraktion mellan företag i en kombination av rationella ekonomiska motiv och 
psykologiska faktorer kan vara avgörande för företagens framgång. I affärslivet bör 
samarbetspartners känna ömsesidig attraktion och detta bör bl.a. speglas i den image som 
företaget förmedlar till sina kunder genom exempelvis sitt varumärke53.  

                                                 
47 Gummesson, E. 2002. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R. s. 37 ff 
48 Ibid. s 29 
49 Ibid. s 38 
50 Ibid. s 38 f 
51 Ibid. s 39 f 
52 Ibid. s 40 
53 Ibid. s 41 
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Formalisering och öppenhet: I business to business är informella relationer ett nödvändigt 
komplement till formella överenskommelser. Informella kontakter torde underlätta samarbetet 
genom att det kan ske under informella förhållanden. Vissa formella aspekter bör dock 
beaktas t.ex. hur stor öppenhet som bör uppvisas mot samarbetspartnerna54. 
 
Sammanfattningsvis bör de ovan nämnda egenskaperna, exempelvis samarbete och 
engagemang, beaktas i en affärsrelation och i dessa relationer finns det även tre typer av 
bindningar som knyter företagen samman. 

3.2.3 Teoretisk referensram för kommunikation 

Vägen till information kan vara mycket kort och rak, medan vägen till kunskap och insikt kan 
vara betydligt längre. Kunskap kan nås genom teoretiska studier, praktisk prövning i 
verkligheten, erfarenhet genom iakttagelser, tolkning och reflektion55.    
 
En grundläggande teoretisk referensram för ett företags kommunikationsinsatser innefattar att 
tänka och handla strategiskt, att se det historiska perspektivet och förändringarna för att förstå 
marknadens realiteter och att äga teoretisk medvetenhet. Det är härigenom som man kan bli 
varse strukturella förändringar i samhället och kan förmå att anpassa den egna organisationen, 
inse förändringars betydelse och kan ta tillvara möjligheter till utveckling av marknader, 
affärs- eller verksamhetsidéer56. Här kan ett antal regler formuleras: 
 

1. På en strategisk nivå är marknadskommunikation en ledningsfråga, där ledningen bör 
vara engagerade och delaktiga i processen och besluten. De bör även se till att besluten 
når ut till och inom alla leden i organisationen.  

 
2. Effektiv internkommunikation är en viktig förutsättning och integrationstänkandet 

måste genomsyra hela organisationen. Det är viktigt att chefer på olika nivåer inser 
betydelsen av t ex sammanhängande budskap.  

 
3. För att försöka säkerställa en konsekvent tillämpning bör en manual eller regelbok 

finnas. 
 

4. Grundläggande värderingar och målen med kommunikationsinsatserna måste vara 
klargjorda och tydligt utformade. 

 
5. Budgetarbetet bör vara anpassat till arbetets målsättning, t.ex. konkurrenssituation, 

marknadssituation m.m. 
 

6. Utgå från köparen och dennes situation. Anpassa kommunikationen till olika faser i 
processen, kunder går igenom emotionella, intellektuella och beteendemässiga 
processer under tiden från en första kontakt till slutförande.  

 

                                                 
54 Gummesson, E. 2002. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30 R. s 4 f 
55 Holm, O. 2002. Strategisk marknadskommunikation. s 15 
56 Ibid. s 171 
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7. Alla kommunikationsinsatser, personliga eller mekaniska, bör bidra till att förstärka, 
underhålla och fördjupa relationerna till kunderna. Att försöka bibehålla och utveckla 
befintliga kundrelationer är effektivare än att försöka utveckla nya.  

 
8. Värdet av effektiva metoder för att samla kunskap kan inte överskattas. Det finns flera 

nyckelområden där kunskap är avgörande för verksamheten.  
 

9. Gemensamma lösningar i skilda sammanhang kan utnyttjas, det är viktigt att beakta 
integrationstanken vid val av budskap och gestaltning under den kreativa processen. 

 
10.  Var beredd att ändra! Marknaden förändras, t.ex. kan det hända mycket inom den 

tekniska utvecklingen, konkurrensen kan förändras. Det enda säkra är att det kommer 
att förändras57.     

 
Sammanfattningsvis erbjuder de tio reglerna vägledning för hur kommunikationstänkandet 
kan integreras och utvecklas i ett företag för att möjliggöra vidare utveckling av marknader, 
affärs- eller verksamhetsidéer.  

3.2.4 Affärsutvecklingsteori - Utvecklingsstrategier  

Utvecklingsstrategier beskriver hur företaget arbetar för att förändra eller förnya sin affärsidé 
över tiden. En sådan kategori av strategier utgörs av strategier för resursutveckling, dvs. 
strategier som utgår från humankapital, strukturkapital eller det finansiella kapitalet. 
Humankapital och personorienterad resursutveckling är av stor betydelse i framförallt mer 
kunskapsintensiva branscher. I och med att kunderbjudandena blir alltmer komplexa och 
kundrelationerna blir allt viktigare att vårda, leder detta till att en medveten och kontinuerlig 
kunskaps- och kompetensutveckling blir nödvändig.  
 
Utveckling av strukturkapitalet är även en viktig utvecklingsstrategi då många företag har 
individuella och personliga kundrelationer som är av stor betydelse. För att dessa 
kundrelationer skall upprätthållas bör dokumentation och rutiner, för att bevara de anställdas 
kunskaper om företagets produkter och tjänster, vara en central faktor inom företaget. Många 
företag bygger upp affärssystem som ger dem möjlighet att lagra och bearbeta information om 
olika kunders förhållanden, och kan vid behov ta fram denna historik.  
 
Information och kommunikation är idag betydelsefulla aspekter för ett företag, såväl internt 
inom företaget såsom externt med omgivningen. Ett företags framgång och affärsutveckling 
är avhängig av ett fungerande informations- och kommunikationsflöde, vilket innebär att 
metoder för informations- och kommunikationshantering är vitala i ett företags 
utvecklingsarbete58. 
 
 
 
 

                                                 
57 Holm, O. 2002. Strategisk marknadskommunikation. s 171 ff 
58 Berglund, Å & Blomquist A. 2004. Skapande affärsutveckling. s 77 ff 
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3.3 Sammanfattning av undersökningsmodell 

 
 

Figur 6 Sammanfattande undersökningsmodell. (Källa: Egen figur) 
 
Ovanstående figur är en sammanfattning av vår valda undersökningsmodell som innefattar 
förundersökningen kring Basel II samt kreditbedömnings-, relationsmarknadsförings-, 
kommunikations- och affärsutvecklingsteorier. De olika komponenterna bidrar till att skapa 
en förståelse kring studiens valda undersökningsområde och behövs för att erhålla en 
sammanhängande bild av detsamma.  
 
De nya kapitaltäckningsreglerna kommer att träda ikraft den 1 januari 2007, vilket innebär att 
samtliga aktörer på den svenska finansmarknaden måste vidta åtgärder för att vara förberedda 
när regelverket träder ikraft. I och med införandet av Basel II kommer det att ske förändringar 
inom tre områden eller tre pelare; riskområdena (kredit-, marknads- och operativ risk), 
tillsynsområdet samt genomlysningsområdet. En av de stora förändringarna återfinns inom 
kreditriskområdet, där det finns två alternativ metoder för att beräkna risk, schablon- och 
internratingmetoden. Baselkommittén förväntar sig dock att banker som uppfyller kraven för 
den mer avancerade internratingmetoden använder sig av denna. Om bankerna använder sig 
av internratingmetoden krävs det att banken vid varje utlåningstillfälle skall beräkna ett antal 
olika värden, bl.a. sannolikhet för fallissemang. I och med detta får bankerna ut ett 
kreditbetyg, dvs. en rating på kunden, vilket är en av de stora förändringarna med Basel II. 
Ytterligare förändringar är tillsynsmyndighetens starkare roll samt den tredje pelarens krav på 
ökad genomlysning.  
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Kreditbedömningen har traditionellt sett fokuserat på kvantitativa modeller och har på senare 
tid övergått till att lyfta fram den mänskliga och individuella delen av kreditbedömningen. 
Orsaken till detta är att små och nystartade företag ofta inte har så mycket att bedömas på 
förutom budgetar baserade på en osäker framtid, vilket ger att kreditbedömningen i princip 
enbart kan baseras på ”magkänsla” och förtroende för företagaren som person. Frågan är om 
och hur kreditbedömningen kommer att förändras i och med Basel II, är det kvantitativ eller 
kvalitativ data som blir viktigast eller en kombination? Vidare finns det fyra olika 
beslutsstilar, den beslutsamma-, den flexibla-, den hierarkiska- samt den integrativa 
kreditbedömaren. Dessa olika beslutsstilar kan påverka resultatet av kreditbedömningen och 
nyckeln till effektiva kreditbedömningar torde vara att matcha rätt bedömare med rätt 
situation.  
 
Inom ett relationsinriktat synsätt lyfts kunderna fram som en resurs vid gemensamt 
värdeskapande och detta är den syn som används i relationsmarknadsföringen, RM. Det finns 
tre typer av bindningar i en business to business relation som innefattar bl.a. teknik, delade 
resurser samt mänskligt inflytande. Det finns även flera generella egenskaper som bör beaktas 
när en affärsrelation ingås, några av dessa är samarbete, engagemang och förtroende. 
Påverkas bindningarna eller vikten av egenskaperna då kreditbedömningen kommer att 
förändras vid införandet av Basel II? Målet med relationsmarknadsföring är att bygga 
långsiktiga relationer där samtliga inblandade parter är nöjda och tillfredsställda     
 
Kommunikation kan innebära information och/eller kunskap och insikt, men vägen till dessa 
mål kan vara olika långa. Den valda referensramen för kommunikationsinsatser innefattar att 
tänka och handla strategiskt, att se det historiska perspektivet och förändringarna för att förstå 
realiteten på marknaden, samt att äga teoretisk medvetenhet. Det är genom detta som man kan 
se strukturella samhällsförändringar och kan anpassa den egna organisationen, se innebörden 
av förändringar och därmed tillvarata utvecklingsmöjligheter. Det är i ljuset av 
kommunikation som bankerna har en möjlighet att få kunskap om Basel II, de förändringar 
som detta regelverk medför och som gör att de kan förmedla effekten av förändringarna inom 
den egna organisationen och till omgivningen.  
 
Utvecklingsstrategier är en affärsutvecklingsteori som framförallt syftar till att ge olika medel 
och metoder för att utveckla befintliga och skapa nya affärsmöjligheter. Införandet av de nya 
kapitaltäckningsreglerna tvingar bankerna att exempelvis affärsutveckla genom att hitta nya 
metoder alternativt utveckla befintliga, för att genomföra sina kreditbedömningar. Då 
kundrelationer blir allt viktigare, leder detta till att en medveten och kontinuerlig kunskaps- 
och kompetensutveckling blir nödvändig. Utvecklingsstrategierna poängterar även att 
information och kommunikation, såväl internt som externt, är vitalt i ett företags 
utvecklingsarbete. 
 
Då vi har valt att utgå från en deduktiv ansats bygger studien på den insamlade teorin kring 
ämnet. Sammanfattningsvis anser vi att ovannämnda förstudie samt teorier bildar en grund för 
att kunna nå en djupare förståelse för studieområdet. Samtliga delar i undersökningsmodellen 
fyller en funktion och den ena delen ger den andra, även om det inte tycks vara helt självklart 
vid en första anblick. Ingen av delarna kan tas bort, då man riskerar att förlora en del av 
helheten.  
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4 Empiri 
 
 
I detta kapitel sammanställs resultatet av de intervjuer som har genomförts på 
FöreningsSparbanken, Handelsbanken, SEB och Kaupthing Bank. Kapitlet följer en liknande 
struktur som teoridelen dvs. börjar med Basel II för att få en förståelse för hur bankerna 
arbetar med de nya reglerna. Vidare presenteras empirin om kreditbedömning, 
kundrelationer samt kommunikation. Orsaken till att kundrelationer har fått en egen del är att 
dessa utgör en mycket viktigt del i studien och som behöver lyftas fram. Vi har även valt att 
inte ge affärsutveckling en egen del då vi anser att affärsutveckling speglar allt som har med 
Basel II att göra och ingår således i de andra delarna. Även detta kapitel avslutas med en 
sammanfattning av empirin. 
 

4.1 FöreningsSparbanken 

FöreningsSparbanken är en utav de fyra storbankerna i Sverige och var under 2004 den mest 
lönsamma nordiska storbanken. I Sverige har de ca 5,8 miljoner privatkunder och ca 350 000 
företagskunder och om man räknar hela koncernen är siffrorna istället ca 8,5 miljoner 
privatkunder och ca 431 000 företagskunder.  
 
Bland utmärkelserna har FSB bl.a. utsetts Årets Entreprenörsbank år 2004 för tredje året i rad 
till samt till Årets Affärsbank för tredje gången i rad år 2005. Koncernen finns även i London, 
New York, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, St. Petersburg, Tokyo, Shanghai, Marbella och i 
de baltiska staterna59.    
 
Basel II 
Implementering 
Enligt respondent har man i FöreningsSparbanken arbetat aktivt med Basel II i ca fem år och 
intensivt, samordnat och styrt i ca två och ett halvt år. Inledningsvis var det framförallt fokus 
på att försöka förstå och utveckla riskklassificeringsmodeller på kreditsidan och implementera 
riskhanteringsprocesser för operativa risker. Då modellerna är statistiska och bygger på 
historisk data är det viktigt att tidigt börja spara data. För ca två år sedan gjorde 
koncernledningen om projektformen till en programform, detta gjordes framförallt för att 
kunna behålla ansvaret i respektive linjeenhet och inte låta dessa lägga över allt ansvar vid t 
ex implementeringsprocessen på projektet. Gemensamma milstolpeplaner har lagts upp för 
alla implementeringsansvariga, vilka även har rapporteringsskyldigheter tillbaka till 
programkontoret. Enligt respondenten är en intressant effekt av denna metod att programmet 
avvecklar sig själv och därmed även programledningen.  
 
Metod 
Respondent berättade att FSB ansökt om att använda sig av IRK-metoden, dvs. 
internratingmetoden. Den stora förändringen ligger inom kreditriskområdet, så detsamma är 
det mest intressanta för FSB. Om IRK-metoden godkänns innebär detta att varje affär och 
varje transaktion måste riskbedömas, vilket ger en mycket avancerad och detaljerad kunskap 
om kunden och exponeringen av varje kund. Detta ger ett underlag för hur bra och lönsam 
varje enskild kund är. Detta kan enligt respondenten likställas med försäkringsbolagets 
                                                 
59 www.fsb.se 
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individuella premier, dvs. riskkapitalbehovet beräknas och allokeras utifrån kundernas 
individuella förutsättningar och risker. Enligt respondenten finns de utvecklade modellerna 
för närvarande för granskning hos FI och skall godkännas efter sommaren. Modellerna är 
implementerade i bankens affärssystem, vilket innebär att man får en riskklassificering redan 
idag.  
 
Konkurrens 
Basel II är i grunden en förändring av ett regelverk, men de banker som betraktar Basel II som 
en regelverksförändring kommer i längden förmodligen inte att finnas kvar på marknaden. 
Basel II är något mycket mer dramatiskt, då detta kraftigt förändrar grunderna, hörnstenarna, 
på den finansiella marknaden. Enligt en av respondenterna är det är sannolikt det häftigaste 
som sker i denna bransch inom de närmaste fem-tio åren.  
 
Konkurrensen har redan idag ökat kring de bra kunderna och det har varit allmänt känt att 
Basel II skall komma och att de goda kunderna kommer att ge lägre kapitaltäckningsgrad och 
att banken därmed kan erbjuda dessa kunder lägre räntor. För de lite sämre kunderna är risken 
att räntorna kommer att bli en aning högre. Det kommer således att bli en större spridning på 
räntorna mellan de ”goda” och de ”dåliga” kunderna än vad det är idag. Enligt respondent är 
det kanske inte direkt en fråga om att höja räntorna för befintliga kunder, utan det kan 
eventuellt bli så att banken istället vill ha större säkerheter eller något liknande. För nya 
kunder eller lite sämre kunder som vill byta bank, kan det däremot bli så att räntan blir lite 
högre från början, dvs. att de får lite tuffare villkor. Bra kunder kommer däremot att få fler 
förfrågningar från andra banker, vilket kommer att leda till att de får bättre villkor. Företagen 
vill naturligtvis ha justa villkor, men den personliga relationen är väldigt viktig och kommer 
att bli än mer betydelsefull. Respondenten tror att företagen förmodligen är beredda att betala 
lite extra för att få behålla den personliga relationen med sin bank. 
 
Kreditbedömning 
Tillvägagångssätt 
Enligt respondent så delas företagskunderna i olika kundkategorier beroende på bl.a. 
omsättning och storlek. Hur banken får kontakt med kunderna beror ofta på storleken på 
företagen, där mindre kunder, såsom t ex fåmansbolag, ofta självmant tar kontakt med 
banken. De lite större företagen söker banken aktivt upp och skickar olika erbjudanden till 
utan att dessa har efterfrågat detta.  
 
Enligt respondent riskkvalificerar banken företag och detta har man gjort sedan en längre tid 
tillbaka framförallt med hänsyn till de kommande Baselreglerna. Det har dock alltid funnits 
någon form av riskkvalificering, men den blir alltmer finkalibrerad ju mer Baselreglerna 
påverkar. Banken sätter poäng efter risk för förfall och risk vid obestånd, vilket knyter tillbaka 
till återbetalningsförmåga och säkerheter. Företagen får en riskklass mellan noll till fem 
beroende på hur bra de är. 
 
Kreditprocessen bygger enligt respondenten på historisk och nutida ekonomi, men görs 
framförallt med fokus på framtida ekonomi. Banken tittar även på mjuka värden, beskriver 
verksamheten, där en mycket viktig post är ledarskap och management, ekonomisk analys 
m.m. Ett kredit PM skrivs och dras sedan oftast för en kreditdelegation. Som handläggare får 
man mer eller mindre förtroende för olika kunder och magkänslan styr mest vid första 
intrycket, sedan måste kunderna kunna styrka informationen med olika dokument. 
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Magkänslan stämmer ofta överens med det som sedermera kommer fram, dock är det 
mestadels fakta som räknas i slutänden, eftersom det är viktigt att bedömningen blir så korrekt 
som möjligt.  
 
Förändringar för bank och kund 
I intervjun framkom det att Basel II innebär en stor investering för banken och förhoppningen 
är att man skall klara framtida konkurrens, som kommer att vara baserad på högre kunskap 
om kunden och risken i affären. Om man lyckas kan man optimera sitt riskkapital, beaktat 
pelare två, dvs. tillsynsprocessen och ratinginstitutens synpunkter. Är man en lågriskbank 
innebär det att man har ett lägre krav på riskkapital och kan frigöra stora summor. Men så lätt 
är det kanske inte och det kanske inte alltid handlar om att sänka riskkapitalkravet, utan 
istället hur man använder det och t.ex. ta större risker eller expandera volymmässigt. Det ger 
fördelar och möjligheter men de är svåra att förverkliga och det finns även stora risker om 
man inte lyckas att hantera dem, t.ex. ifall kapitalbasen dyker ner till en så djup nivå att man 
inte kan finansiera sin affär på penningmarknaden och kan företaget snabbt sjunka till botten.  
 
Respondent berättade att de förändringar som gjorts i och med Basel II har bidragit till att 
man får en rating på kunden vid en kreditbedömning. Ratingen har bidragit till att 
effektivisera kreditgivningsprocessen genom att banken kan ge rådgivarna högre eller lägre 
mandat. Om en kund har en bra rating skall rådgivarna försöka få in kunden ögonblickligen 
och kan ha ett högt mandat att bevilja lånet och kan till och med skriva ett förenklat kredit 
PM. Om kunden däremot har en låg rating så innebär det att det är en relativt dålig kund, som 
rådgivaren kanske inte skall ta in. Valen är då att säga nej, gå och fråga högre upp för att 
rådgivaren inte har mandat att ta in kunden eller så måste säkerheten förbättras, vilket innebär 
att kunden kan flyttas upp i ratingskalan. Mellanskiktet mellan höga och låga ratingkunder 
hanteras ungefär som man gjorde innan.  
 
Enligt respondent kommer företagskunderna att påverkas genom att de som sköter sig och 
driver företaget professionellt, kommer att få bra villkor för sina krediter och 
bankförbindelser. De som inte sköter sig, inte har koll på sina risker och exponerar sig kanske 
kommer att få sådana villkor att de får svårt att överleva. Det blir således högre priser för dem 
som inte sköter sig och vice versa. 
 
Numera kan banken enligt respondenten få veta vilka branscher, geografiska områden, 
segment, vilka typer av säkerheter/investeringar och finansieringar som är bra och dåliga, 
vilket kan användas i verksamhetsplaneringen. Banken kan bestämma att i vissa områden ska 
man t ex bara arbeta med lågriskkunder/högriskkunder och banken kan beräkna lönsamhet 
med hjälp av risken direkt på olika produkter och kunder beroende på prissättning. Systemet 
sätter inte priset, det gör marknaden, men banken kan beräkna lönsamheten på affären. 
 
Kreditbedömningsstilar 
Enligt respondenten har olika rådgivare givetvis olika stilar, eftersom alla har olika 
personligheter. Dock måste regelverket följas och alla olika delar genomföras, och därmed 
torde inte stilen påverka slutresultatet nämnvärt. Möjligtvis kan stilen påverka hur väl man 
kommer överens med kunderna, men resultatet av bedömningen blir ganska likartad oavsett 
bedömningsstil. Banken har stramat åt och de mer individuella bedömningarna försvinner 
alltmer, nu blir bedömningen mer rättvis eftersom man skall kunna få i princip samma 
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bedömning av en företagshandläggare oavsett vilken person kunden träffar eller vilket kontor 
kunden befinner sig på. 
 
Kundrelationer 
Enligt respondent är de viktigaste egenskaperna när en kundrelation ingås långsiktighet och 
kompetens. Långsiktigheten är viktig för såväl kunden som banken, man vill ha en hållbar och 
lång relation. Även kompetens är viktigt och för att banken skall visa företaget sin kompetens 
så presenterar man hela det kundteam som företag kommer att ha kontakt med i framtiden vid 
ett första möte. Kundteamet består ofta av företagshandläggaren, biträdande kundansvarig, 
ansvarig för cashmanagementfrågor m fl. Enligt en respondent är det viktigt att träffas och 
personligen presentera offerten och inte bara skicka den per post, detta är ett bra sätt att bli lite 
mer personlig med kunden och lära känna denna något. Det är också ett bra sätt att se vilka 
rådgivare som passar bäst med vilken kund. Banken fokuserar på olika verksamhetsområden, 
bl.a. branschområden som t ex fastigheter, organisationer, verkstadsbolag samt IT-teknik. 
Kunder kräver idag att man har kompetens kring deras verksamhet och det är svårt att hålla en 
god kompetens inom alla områden, det är lättare att dela upp områdena och hålla god 
kompetens inom dessa, dock har rådgivarna blandade kundtyper från flera olika områden. 
 
Enligt respondenterna är relationen mellan kunden och rådgivaren otroligt betydelsefull och 
blir ständigt allt viktigare. Det är den personliga relationen som får kunder att stanna kvar på 
sikt. Om det finns en bra kontakt mellan kund och rådgivare blir priset inte lika centralt, utan 
den personliga kontakten är viktigare och priset blir inte en styrande faktor. Nåbarhet är en av 
de absolut viktigaste egenskaperna, kunderna måste kunna nå sin rådgivare. 
Företagshandläggarna åker runt och besöker sina ca 100 – 150 företagskunder i kundernas 
egna miljöer flera gånger per år. Respondent berättar att det är viktigt att träffa kunden i deras 
miljö, då det ger mycket information om kunden.   
 
Kommunikation 
Enligt en respondent har informationen kring Basel II funnits tillgänglig sedan en lång tid 
tillbaka i banken och informationen har förmedlats genom olika träffar och möten. Mycket av 
informationen har framförallt förmedlas internt och handlat om införandet av det nya 
riskkvalificeringssystemet.  
 
FSB har medvetet valt att inte förmedla all information till kontoren, då det är alltför mycket 
komplex information. Basel II är en process som tar flera år att lära sig och det sker genom en 
växelverkan mellan installation och användande av verktyg, utbildning, invändning och så 
vidare. Basel II är idag implementerat i alla chefers huvuden och är en del av vardagen. 
Banken arbetar, nästan redan, i alla fall centralt, såsom om Basel II vore en realitet. Varje 
rådgivare agerar inte efter detta ännu, men det är en medveten process. Ingen information om 
Basel II kommer att förmedlas till kunderna och dessa kommer förmodligen inte att märka 
någon större skillnad avseende deras krediter. 

4.2 Handelsbanken 

Handelsbanken är en universalbank, det vill säga levererar tjänster inom bankområdet, och 
har med sina 455 kontor en stark position på den svenska marknaden. Under de senaste 15 
åren har en universalbankverksamhet byggts upp i de övriga nordiska länderna och sedan år 
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2000 även i Storbritannien. Banken har i dag även kontor i Norge, Finland, Danmark och i 
Storbritannien samt i 13 andra länder för att stödja kontorsrörelsen på hemmamarknaden60. 
 
Basel II 
Implementering 
Baselprojektet inom Handelsbanken är ett stort projekt och förberedelserna inom banken har 
pågått under flera år och har involverat ett stort antal medarbetare. Projektet har enligt 
respondenten inte varit problemfritt under åren, bl.a. på grund av de oklara Baselregelverken. 
Direktiven från EU blev inte klara förrän hösten 2005 och refererade tillbaka till de äldre 
Baselreglerna, vilket inte förtydligade tolkningsramarna. Först nu är den svenska lagtexten 
kring detta på remiss och med lite tur kan den bli klar till hösten 2006, vilket försvårar 
ytterligare då Basel II träder ikraft redan 1 januari 2007. Enligt respondenten är texten i 
regelverket mycket svårförståelig och för att underlätta för bankerna jobbar FI med 
tillämpningsföreskrifter. Vidare anser respondenten att SHB och FI har ett mycket gott 
samarbete, men att det ibland kan vara svårt att få klarhet om vad som skall göras eftersom FI 
inte själva tycks veta vad som gäller inom olika tillämpningsområden. Även uppbyggnaden av 
system har komplicerats ytterligare på grund av detta. 
 
Projektet med Basel II är centraliserat och sköts från huvudkontoret i Stockholm, vilket 
betyder att de även kommer att sköta införandet av systemen i alla andra länderna där banken 
har kontor. Handelsbanken är en av åtta banker i Sverige som har ansökt om att få vara en 
InternRiskKlassificeringsbank (IRK-bank), dvs. en bank som använder sig av 
internratingmetoden. För att bli godkänd som en IRK-bank, måste minst 30 procent av 
portföljen vara inne i systemet och sedan har man tre år på sig att implementera resten av 
koncernen. Vissa små portföljer kan man dock begära undantag för, och slipper därmed detta. 
Ansökningsprocessen för detta är enligt respondenten svår och tidskrävande då omfattande 
information måste lämnas. För HSB resulterade ansökan i cirka 2000 sidor.  
 
Metod 
Enligt respondenten kommer SHB att använda sig av internratingmetoden och orsaken till 
detta är bland annat att FI förväntar sig detta av storbankerna. Inom retailmarknaden, hushåll 
och små företag, måste banken använda sig av den avancerade metoden, medan man för 
marknaden med stora företag får välja. För att få använda sig av den avancerade metoden 
måste statistisk analys inkluderas samt kvalitetssäkrad data, vilket ännu inte finns inom alla 
delar idag. Redan idag arbetar SHB med rating och den stora skillnaden med Basel II är att 
ratingen nu tar hänsyn till risk och fallissemang, dvs. PD, EAD och LGD. 
 
Ju högre rating ett företag har i banken desto sämre är företaget. Att ta in ett företag med hög 
rating kan vara problematiskt trots att de har bra säkerhet. Problematiken bottnar i att banken 
vid ett eventuellt fallissemang får en s.k. smitta, vilket betyder att fallissemanget drabbar alla 
inom samma rating klass. Det handlar således om att banken agerar på ett tidigt stadium och 
tar tillvara på befintliga eller tänkbara krissignaler. 
 
Konkurrens 
Respondenten anser att konkurrensen redan idag är hård mellan bankerna och att de nya 
reglerna sannolikt kommer att öka konkurrensen om de större lönsamma företagskunderna. 
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En orsak till detta är att många av dem är verksamma utomlands och har influerats av det 
sättet som företagen förhåller sig till bankerna där. Utomlands är det, enligt respondenten, 
nämligen vanligt med extern rating som företagen tar med till bankerna för att få en bättre 
kreditbedömning, men detta fenomen är än så länge inte vanligt i Sverige.  
 
Kreditbedömning 
Tillvägagångssätt 
På vilka sätt banken får kontakt med nya kunder är enligt respondenten olika. Ibland sker det 
genom upphandlingar, men ofta tar kunden kontakt med banken. SHB konkurrerar inte med 
sina egna kontor och arbetar därför områdesbestämt, dvs. ett företag skall helst vara kund på 
det kontoret som ligger inom området. I och med införandet av Basel II kommer ett nytt 
ratingsystem vid kreditgivning. Att använda sig av rating av företag är dock inget nytt för 
SHB, eftersom de länge arbetat med rating från ett till fem för att kunna urskilja de bra 
kunderna från de mindre bra. Det som kommer att förändras är att denna rating nu i större 
grad kommer att fokusera på risk och fallissemang.  
 
Vid en kreditbedömning följer rådgivaren befintliga ramverk och två av de viktigaste 
komponenterna för att få en kredit beviljad är att kunden har bra återbetalningsförmåga samt 
en säkerhet. Det är dock även viktigt att rådgivare ibland följer sin magkänsla, speciellt vid 
krediter till nystartade företag. Tror företagsrådgivare på företagets affärsidé och personerna 
som ligger bakom densamma kan utlåning ligga nära till hands, samtidigt som utlåning inte är 
särskilt aktuellt vid en situation med en god affärsidé men där personerna bakom idén inte 
känns drivna och seriösa. Respondenten berättar dock att banken främst arbetar med solida 
kunder och inte lika ofta med nystartade företag samt företag inom vissa osäkra branscher. 
 
Förändringar för bank och kund 
Den största effekten av Basel II är att det är större fokus vid att riskerna prissätts på rätt sätt. 
Respondent tror dock att Basel II inte kommer att innebära några större skillnader i deras 
kreditbedömning, då banken redan sedan tidigare har arbetat med rating enligt vissa kriterier. 
En ny komponent i Basel II är risken för fallissemang, vilket innebär en kostnad för kontoret 
och som inkluderas vid en rating. Ju högre risk för fallissemang, desto högre blir både den 
interna kostnaden samt priset för kunden. En fråga banken då måste beakta är ifall de skall 
omförhandla med företaget eller acceptera en lägre lönsamhet i syfte att bibehålla en nöjd 
kund. Utfallen är olika från fall till fall. Respondenten anser vidare att banken kommer att ha 
möjlighet att ge ett bättre pris för de bra kunderna, eftersom kostnaderna för dem blir lägre. 
För de lite sämre kunderna kan däremot Basel II innebära en nackdel. Men i det stora hela 
kommer inte Basel II att innebär några markanta förändringar för de nya företagskunderna, 
och inte heller för de befintliga. Basel II kommer mer att handla om en förändrad syn på 
prissättning av olika risker. 
 
Respondenten tror att Basel II skulle kunna resultera i en tydligare kreditbedömning med 
hänsyn till risk, men att den hårda konkurrenssituationen mellan bankerna samtidigt skulle 
kunna neutralisera detta. Det kommer, enligt respondenten, att bli dyrare 
kapitaltäckningsmässigt med en ”dålig” kund för banken och därför kan det hända att vissa 
banker kommer att ta in dessa ”halvbra” kunder och andra inte. I och med detta kan banken 
förhoppningsvis föra ett bättre resonemang med de sämre kunderna för att förklara situationen 
och de risker som tas. Kunderna kommer härmed få en tydligare förklaring hur banken 
bedömer risk, men några andra större förändringar torde inte ske, enligt respondent. 
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Kreditbedömningsstilar 
Respondenten se inte att det skulle föreligger några större skillnader i kreditbedömningen på 
grund av att olika företagsrådgivare har olika ”stilar”. Bedömningen stäms ofta av med någon 
kollega för att bekräfta att den bedömning man har gjort är korrekt och att man har tänkt rätt. 
Att vara flera i bedömningen kan aldrig vara fel och därför är de olika stilarna inte särskilt 
viktiga i sig. Vid en kreditbedömning anser respondenten dock att det krävs en analytisk 
förmåga, samtidigt som företagsrådgivaren är skicklig på att lyssna och att känna av kunden. 
Dessa förmågor utvecklas och stärks i och med erfarenhet. 
 
Kundrelationer 
Respondenten har märkt att företagskunder idag inte är särskilt rörliga, vilket innebär att de 
ofta stannar hos en och samma bank istället för att se sig om efter andra. Därför anser 
respondenten att det är mycket viktigt att ha en god relation med sina kunder, eftersom detta i 
sin tur minskar konkurrensen. Har en person kontakt med en bank på med sina privata affärer, 
är det stor chans att även kundens företag blir kund i banken. Vissa större företag kan dock 
vart annat eller vart tredje år ha upphandlingar med olika banker, för att sedan bestämma 
vilken bank man vill vara kund hos. 
 
Enligt respondenten siktar Handelsbanken alltid på att skapa långsiktiga och goda relation till 
kunderna. Att kunna åstadkomma sådana relationer är för respondent ett hantverk som man 
lär sig med åren. Vid kreditbedömning utgår företagsrådgivaren från ett specifikt ramverk. I 
första hand tittar man på återbetalningsförmågan, därefter säkerhet och slutligen handlar det 
även om magkänsla (”personkemi”).  
 
Respondenten berättar att Handelsbanken arbetar med eget kundansvar, EKA, och icke-eget 
kundansvar, icke EKA. Ett EKA företag är bra kunder med god lönsamhet eller som har 
potential till god lönsamhet, och dessa får generellt sett mer uppmärksamhet än icke-EKA 
kunder. Icke-EKA kunder är vanligtvis kunder som inte är lika lönsamma och kanske inte har 
lika stort behov av uppmärksamhet. Enligt respondenten har Handelsbanken en mer aktiv roll 
för EKA kunderna, där de bland annat anordnar årliga genomgångar och ringer upp för att 
bjuda på lunch. Detta tillhandahålls för att skapa goda och nöjda kundrelationer, vilket är en 
av bankens viktigaste mål. Uteblivandet av en god relation mellan parterna kan, enligt 
respondent, leda till att kunden blir missnöjd eller byter bank. Handelsbanken är dock en 
affärsbank och måste därför även tänka på lönsamhet, vilket bl.a. innebär att de arbetar 
strukturerat med utvalda kunder. Men respondent betonar att det också är viktigt att icke-EKA 
kunderna inte försummas eller hamnar i skymundan och därför arrangeras ibland även 
aktiviteter gentemot denna massmarknad. 
 
Respondenten anser att kundrelationerna alltid kan utvecklas och förbättras trots att kontoret 
ideligen arbetar med detsamma. I undersökningar har det framkommit att kunderna anser att 
banken skall vara mer aktiv samt öka sin initiativförmåga. Detta är något som banken har i 
åtanke och kontinuerligt försöker bli bättre på. Banken arbetar dessutom en del med 
personutveckling i syfte att rådgivarna skall bli mer säljande. 
 
Kommunikation 
En viktig del arbetet med Basel II har för respondenten varit att skapa ett utbildningspaket för 
de anställda. Det finns ett användningskrav som en del i kreditprocessen, vilket betyder att 
alla rådgivare måste ha goda kunskaper om de nya processerna. Det är viktigt med mycket 
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information och att det finns en integration mellan kontorsrörelsen och den centrala enheten 
samt att rådgivare har en förståelse för varför man ger en rating på kunderna. I 
utbildningspaketet ingår även ett prov som alla anställda skall genomföra och som sedan skall 
rapporteras tillbaka till huvudkontoret. Respondenten har tillsammans med FI varit på besök 
på kontor för att kontrollera att de anställda har kunskap på Basel II.  
 
Enligt respondenten informeras endast ett fåtal av alla befintliga kunder om de nya reglerna 
och detta eftersom de nya kapitaltäckningsreglerna mest fungerar som ett styrmedel för 
banken. Vissa företagskunder blev dock informerade redan för flera år sedan, då banken i 
offerter skrev in att avtalen skulle kunna omförhandlas ifall de nya Baselreglerna träder ikraft. 
Men enligt respondenten är det väldigt få av de kunder som banken har idag, vars avtal har 
omförhandlats på grund av Basel II. Istället har banken stått för de extra kostnader som 
uppkommit och orsaken till detta är att de vill behålla sina nöjda kunder. Exempel på avtal där 
omförhandlingar dock har skett är bland annat lånelöften som banken inte tagit betalt för och 
som varit för billiga, dvs. korta lånelöften.  

4.4 SEB 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och privatpersoner som 
verkar på tio hemmamarknader, i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. SEB har 
drygt 680 bankkkontor och fem miljoner kunder, varav cirka två miljoner utnyttjar 
koncernens Internettjänster för sina bankaffärer. Koncernen finns representerad i ett 20-tal 
länder jorden runt och har cirka 20 000 anställda61.  
 
Basel II  
Implementering 
Respondenten berättar att Basel II inom SEB är ett centraliserat projekt som har pågått under 
flera år. Arbetet är uppdelat efter kundgrupperna i Sverige, Non Retail Personal Banking 
(NRPB) där privatpersoner och mindre företag ingår samt Mergerbanking (MB) som är de 
större företagen. Respondentens berättar även att på avdelning Group Risk Control sitter idag 
ungefär fem personer, vilka samordnar det övergripande arbetet och har vetorätt i allt 
undergrupperna gör. Det är även mycket viktigt att SEBs styrelse är insatta i arbetet och blir 
informerade om alla beslut, eftersom de står för det yttersta ansvaret. 
Alla beslut och regler som fattas är koncerngemensamma dvs. en kund inom MB skall bli 
bedömd på samma sätt här i Sverige som på kontoret i t.ex. Tyskland. Inom NRPB är detta 
dock svårare bl.a. eftersom lagstiftning länder emellan skiljer sig mer åt inom detta område.  
 
Metod 
SEB, har enligt respondenten, ansökt om att få använda sig av interratingmetoden och målet 
är således att börja använda sig av den avancerade metoden. Internratingmetoden kommer 
dock inte att innebära stora förändringar för banken, eftersom de redan idag arbetar med 
rating. Respondenten anser att metoden mestadels kommer att innebär nya benämningar på 
termer som redan funnits tidigare samt en omdisponering av dessa. Det viktigaste arbetet idag 
för SEB är att få in all historik om kunderna som inte funnits tidigare. 
  
 
 

                                                 
61 www.seb.se 



Stockholms Universitet   
Företagsekonomiska Institutionen   
Kandidatuppsats, VT-06   
___________________________________________________________________________ 
 

 - 37 - 
 

 

Konkurrens 
Respondenten anser att konkurrensen mellan bankerna redan idag är hård, men att Basel II 
kommer att innebära ett fortsatt ökat intresse att knyta de lönsamma kunderna till sig. Det 
kommer dessutom att vara viktigt för alla banker att ha ett bra system som kan beräkna pris 
utifrån risk för att kunna vara konkurrenskraftiga. Respondenten anser fortsättningsvis att 
Basel II kan komma att hjälpa till i konkurrensen mot de utländska bankerna. 
 
Kreditbedömning 
Tillvägagångssätt 
Det vanligaste sättet banken får nya kunder är att kunderna själva söker upp ett kontor. Den 
senaste tiden har banken dock satsat väldigt mycket på att marknadsföra sig utåt mot 
kunderna, vilket är en ny strategi. Strategin går främst ut på att få fler företagskunder med en 
omsättning som överstiger fem miljoner kronor per år. 
 
Respondenten berättar att det är viktigt att förstå syftet med krediten samt att följa sin 
magkänsla vid en kredigivning. Magkänslan är inom SEB ett primärt redskap, speciellt vid 
utlåning till nystartade företag, men självklart måste även ekonomisk fakta beaktas.  
 
Vid en kreditgivning skriver handläggarna ett PM om det företag som ansöker om kredit. 
Detta presenteras sedan för någon av de kreditkommittéer som finns och det är även denna  
kommitté som tar det slutliga beslutet ifall krediten skall beviljas eller ej. 
 
Förändringar för bank och kund 
Respondenten anser att de nya reglerna inte kommer att påverka det dagliga arbetet i någon 
stor bemärkelse. Det som är viktigt och torde bli ännu viktigare är dock ratingen. Detta för att 
banken skall ge rätt risk och ge portföljen rätt profil. Företagsrådgivaren kommer att behöva 
ge en mer utförlig motivering i sitt PM till kreditkommittén om varför företaget ifråga får en 
viss rating och på vilket sätt de har kommit fram till detta. Således kommer det att krävas ett 
noggrannare arbete för att kunna motivera det man gör. En annan förändring enligt 
respondenten är att rådgivarna nu tvingas notera all information om kunderna i datorn, då allt 
måste sparas till historik. Tidigare sparades endast informationen lokalt på kontoren. Andra 
förändringar som kan tänkas påverka företagsrådgivarnas arbete pga. Basel II förväntas inte 
ske enligt respondenten, utan förändringarna kanske kommer till starkare uttryck för dem som 
arbetar internt med krediter. SEB:s kreditpolicy kommer inte att förändras, utan Basel II är 
mer ett hjälpmedel. Respondenten ser generellt endast fördelar för banken med införandet av 
Basel II, då det innebär en förbättrad riskhantering. 
 
För kunderna kommer det inte att bli några förändringar eftersom kreditpolitiken är 
densamma. Eventuellt kan de sämre företagen komma att erhålla en lägre rating eftersom 
prissättningen sker efter risk, men dock anser respondenten att detta inte kommer att ha en 
sådan stor påverkan att kreditbeslutet kommer att bli annorlunda.  
 
Kreditbedömningsstilar 
Respondenten avslöjar att det finns olika stilar hos rådgivarna vid kreditgivningsprocessen. 
Det finns de som är lite mer försiktiga, de som är överoptimistiska och de som ligger mitt 
emellan dessa två. Dock presenteras alla kreditansökningar för en kreditkommitté, som sedan 
fattar beslut om beviljning eller avslag.  
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Kundrelationer 
Kundrelationen är mycket viktig och inom SEB talar man i hög grad om att få en känsla för 
kunden. Denna känsla är speciellt viktigt vid handläggning av mindre företag eftersom det 
oftast är kunden som utgör själva företaget. Respondenten anser vidare att den personliga 
relationen inte är lika viktig i början av en affärsrelation, då prospektet och avtalen skrivs, 
eftersom kunden då tittar mer på vilken bank som kan leverera det bästa erbjudandet. Men vid 
ett senare skede när kunden är nöjd med banken, blir den personliga relationen desto 
viktigare. Att få en långsiktig relation med kunden är således oerhört viktigt, samt att 
kunderna är nöjda med den service de får.  
 
SEB arbetar idag aktivt utåt mot företag för att hitta nya kunder, både genom marknadsföring 
och via personliga kontakter, vilket är en ny strategi för banken. Det satsas väldigt mycket i 
banken för att få in nya företagskunder och då i synnerhet för att få in företag som omsätter 
mer än fem miljoner. 
 
SEB arbetar dessutom en del med att försöka få in helkunder, dvs. sälja in så många av sina 
produkter som möjligt, samt att vid arbetet med företag även få in privatkunderna. Detta i sin 
tur kan leda till att en mer fördelaktig offert kan lämnas till kunden. Vid kreditgivning är det 
första intrycket och magkänslan mycket viktig, det hjälper rådgivarna att få en bild av 
företaget och personerna som driver den. Självklart finns det regelverk vid kreditgivning som 
måste följas, men det talar definitivt för kunden ifall det första intrycket är gott. Rådgivaren 
måste förstå kunden och syftet med krediten, vilket är A och O. Ofta är det vanligt att 
rådgivaren börjar i fel ände vid en kreditgivning, dvs. börjar med att bland annat se till vilken 
säkerhet som finns. Men inom SEB skall man börja med att förstå kunden och syftet med 
krediten. Förstår rådgivaren inte syftet med krediten blir det svårt att motivera för 
kreditkommittén, som tar de slutgiltiga besluten, om varför denna kredit bör beviljas. 
Säkerheten är således mer sekundär. Det är vanligt att borgen tas på grund av att personen 
bakom företaget skall känna ett personligt ansvar att sköta företaget och krediten. De företag 
som SEB beviljar krediter till varierar, men det finns vissa ”problembranscher”, exempelvis 
restauranger och åkerier. Trots att dessa branscher är svåra är det inte omöjligt för sådana 
företag att få ett lån beviljat. 
 
De kundundersökningar som banken har genomfört har visat att kunderna är mycket nöjda 
med den service de får på bankkontoret. Kunderna efterfrågar dock proaktivitet, dvs. att 
banken ska vara mer aktiva gentemot kunderna, genom exempelvis att kontakta dem för att ge 
förslag på placeringar. Detta arbetar SEB aktivt på för att förbättra. Årligen får kontorets 
kunder delta i en enkätunderökning som handlar om kundnöjdhet, som sedan analyseras för 
att få information om kundernas åsikter. Det är dessutom denna kundnöjdhet som bankens 
bonus bygger på. 
 
Kommunikation 
De anställda inom SEB fick vid årsskiftet en genomgång av de nya kapitaltäckningsreglerna 
samt att information finns att hämta på bankens interna intranät. Därtill har olika seminarier 
hållits. Dock är åsikten att informationen på genomgången byggde för mycket på själva Basel 
II och inte så mycket på hur detta kommer att påverka det dagliga arbetet. Därför anser 
respondenten att mer information skulle behövas, samt bättre verktyg för hur man skall arbeta 
med reglerna. Frågan om Basel II har inte var särskilt omfattande, utan den information 
rådgivarna har erhållit var på denna genomgång och därefter har ingen information givits.  
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De nya reglerna har än så länge inte förmedlats ut till kunderna då de förmodligen inte 
kommer att känna av någon markant skillnad. Enligt respondenten skall dock kunderna få 
information, vilket SEB arbetar med att få fram. 

4.5 Kaupthing Bank 

Kaupthing Bank är ett dotterbolag till isländska Kaupthing Bank och är en internationell 
koncern. De utgör en av de tio största nordiska investmentbankerna och har kontor i alla de 
nordiska länderna samt i viktiga finanscentra såsom New York, London, Luxemburg och 
Geneve. Totalt har koncernen ca 2 400 anställda varav drygt 300 i Sverige. Kaupthing Bank 
erbjuder ett brett urval av finansiella tjänster såsom aktiehandel, rådgivning, 
kapitalförvaltning och finansieringslösningar till företag och privatpersoner62.  
 
Basel II 
Implementering 
Respondenten förklarar att arbetet med Basel II organiseras genom att koncernen har ett 
huvudprojekt som drivs från moderbolaget i Island, där huvudramarna sätts och som skall 
gälla för hela koncernen. Det finns samtidigt ett samarbete inom koncernen för att tillvarata 
alla dotterbolagens önskemål och intressen, samt för att säkerställa att de principer som tas 
fram kan implementeras på lokal nivå. Kaupthing Sverige har en egen projektorganisation, en 
projektansvarig sammankallar berörda personer i den utsträckning som det behövs, som 
arbetar med att implementera de riktlinjer som tas fram centralt. Risk Management och 
ekonomifunktionen är viktiga intressenter och ägnar en hel del tid i detta arbete. Därtill 
kommer kreditavdelningen, som ansvarar för att bedömningen av kreditvärdighet skall bli så 
bra som möjligt, samt avdelningarna för företags- och privatkundsutlåning. De sistnämnda är 
lite av slutanvändare av ratingsystemen och måste känna sig bekväma med de modeller som 
tas fram. Enligt respondenten handlar rating dock om risk ur ett portföljperspektiv, dvs. den 
enskilda krediten är inte intressant i sig och det gör inte särskilt mycket om det inte ges en helt 
korrekt riskklassificering eftersom det jämnar ut sig på portföljnivå. 
 
Metod 
Banken har ansökt om att få använda sig av den avancerade internratingmetoden eftersom 
detta är ett koncernbeslut som alla inom koncernen måste rätta sig efter. I dagsläget finns de 
angivna modellerna på plats och ansökan om att få använda dessa är inskickad av 
moderbolaget på Island. Därefter behöver tillsynsmyndigheterna i de båda länderna komma 
överens om godkännande av modeller samt om hur tillsyn skall ske. Då Kaupthing har 
verksamhet inom många olika områden kan det vara svårt att hinna anpassa och implementera 
den avancerade metoden innan tidsfristen går ut, och därför kommer de att ansöka om 
undantag för vissa delar av verksamheten. Detta gäller för bl.a. för retailkrediter, där det 
tillsvidare används en s.k. poolingmetod, vilket innebär segmentering av olika kundgrupper t 
ex privatpersoner i landsbygd respektive privatpersoner i storstäder. Denna poolingmetod är 
en betydligt enklare metod än den avancerade internratingmetoden och görs för att kunna 
bedöma riskerna inom de olika segmenten.  
 
Konkurrens 
Respondenten anser att konkurrensen om bankernas företagskunder troligen inte kommer att 
förändras anmärkningsvärt eftersom Kaupthing Bank vänder sig till ett särskilt kundsegment, 
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som kännetecknas av en hög belåningsgrad och att liten säkerhet. Banken har på så vis en 
fördel i att de i stor utsträckning inte konkurrerar på samma marknad som andra banker och 
således inte om samma kunder. Om man ser till banken som helhet kommer dock en ökad 
konkurrens till följd av Basel II, att infinna sig även här. 
 
Kreditbedömning 
Avdelningen Corporate Banking, CB, ansvarar för kreditgivning till företag på den svenska 
marknaden. Vid krediter överstigande CBs kapacitet för enhandsengagemang flyttas dessa 
internt alternativt läggs ut externt. Vid de senare transaktionerna är Kaupthing agenter för 
krediter och har således kreditansvaret avseende övervakning av transaktionerna. De agerar 
även som deltagare i såväl internt som externt. Avdelningen består idag av elva personer. 
 
För Corporate Banking kommer fördelen bestå i att de kommer att arbeta med ett 
ratingsysytem. Vidare berättar respondenten att det i dagsläget inte finns något specifikt 
ratingsystem utan analyserna genomförs i särskilda Excel ark där olika variabler sätts in. 
Ratingsystemet är dock på intågande, vilket är en nödvändig och en naturlig förutsättning, i 
och med att verksamheten inom Corporate Banking expanderar och att de utvidgar sin 
kundstock.  
 
Tillvägagånssätt 
En av de allra viktigaste aspekterna vid en kreditbedömning är kassaflödet. 
Företagsrådgivarna inom Corporate Banking utvärdera potentiella företagskunder och 
analyserar deras kassaflöde. Dessutom ingår t.ex. vid ett företagsförvärv att de bedömer 
företagets återbetalningsförmåga på det bolag som skall köpas vid förvärvet. Kassaflödet är, 
som nämnts tidigare, en mycket vital aspekt men det som trots allt hamnar först på listan är 
magkänslan. Företagsrådgivarna måste ha en fingertoppskänsla och ett förtroende för kunden. 
Det skall vara bra kunder och bra företag, och dessa kunder kan finnas inom många olika 
branscher. Gällande krediter och kreditbedömningsprocessen har Kaupthing Bank en snabb 
beslutsgång, men inte de lägsta priserna. Marginalerna kan dock eventuellt komma att minska 
något för de goda kunderna, i och med införandet av Basel II. Kaupthing Bank har tuffa 
amorteringskrav och har aldrig längre krediter än fem år. Vid företagsförvärv tittar de bl.a. på 
vilken bransch företaget är verksam inom, var de är belägna, vilken verksamhet som bedrivs 
samt företagets kassaflöde.  
 
Förändringar för bank och kund 
Respondenten anser att fördelarna för bankens kunder kommer att överväga eventuella 
nackdelar, då Basel II innebär en bättre och mer genomtänkt riskbedömning. Stora företag blir 
redan idag värderade av externa ratinginstitut och får därigenom en marknadsprissättning, 
detta gäller dock inte för de små och medelstora företagen. Vid införandet av Basel II kommer 
även dessa att få ett slags kreditbetyg/rating fast nu av bankerna. Detta kan innebära en fördel 
för kunderna då dessa kan ta med sig kreditbetyget för att förhandla och jämföra med en 
annan bank. Alla kunder har rätt till en omprövning av sitt betyg om dess förutsättningar 
förändras. I och med att kreditbetyget grundas på bl.a. historisk data kan det vara en fördel för 
kunderna att stanna kvar hos samma bank. Respondenten anser vidare att det inte finns något 
som tyder på att det kommer att bli riskdifferentierade prissättningar, dvs. olika räntor på 
grund av risk. 
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Enligt respondentens mening kommer Basel II troligen att medföra fler fördelar än nackdelar 
för banken, precis som för företagskunderna. På lång sikt kommer det bara att vara fördelar då 
Basel II är en del av en naturlig process i bankens utveckling. Traditionellt sett är det vanligt 
att kredithandläggare fokuserar på belåningsgraden vid en kreditbedömning, exempelvis 75% 
i bottenlån och 25% i topplån, vilket känns tryggt för dem. Men med de nya reglerna bör 
fokus istället ligga på förlustgrad, LGD, och säkerhetstänkande. På lång sikt får banken en 
förbättrade ekonomistyrningsmodell som är mer riskjusterad, det blir en bättre allokering av 
kapital i förhållande till risk. Banken kan expandera verksamheten med bibehållen kapitalbas. 
Respondentens uppfattning är att det stora problemet som uppkommit med de nya 
kapitaltäckningsreglerna rör datahistorik, bl.a. på grund av att datasystemen är byggda för 
andra syften och med andra fokus. All den historik som behövs finns inte tillgänglig. För PD 
krävs fem års data och för LGD sju års data, men för att validera metoderna krävs ytterligare 
två till tre års historik. Basel II innebär stora kostnader för banken, men i slutändan blir det en 
lönsam utveckling. Slutligen förväntas Basel II inte påverka företagshandläggarnas dagliga 
arbete nämnvärt. Det som kan komma att förändras är att de kan ta ut mer eller mindre av 
kunderna. 
 
Kreditbedömningsstilar 
Det finns olika stilar hos handläggarna eftersom alla har olika personligheter och olika 
bakgrund, men enligt respondentens åsikt skall dessa olika stilar inte påverka 
kreditbedömningen. En gång i veckan hålls möten där handläggarna går igenom aktuella 
krediter och under dessa möten tas gemensamma beslut gällande utfallen av densamma.  
 
Kundrelationer 
Långsiktiga relationer är något som Kaupthing allmänt står för och relationen mellan 
företagshandläggare och kund är A och O. Det är av allra största betydelse att 
företagshandläggaren kan lita på och få ett förtroende för kunden. Respondenten förklara att 
detta är av särskild stor vikt i Kaupthings fall, i och med att det handlar om väldigt stora 
utlåningsbelopp och nästan inga säkerheter. Säkerheterna utgörs mestadels av aktier i 
onoterade bolag. De vänder sig till särskilt kundsegment, ett mellansegment, och ger i stort 
sett endast ut krediter vid företagsförvärv och vid större fastighetstransaktioner. Olika 
kundnivåer finns inom detta mellansegment, men dessa nivåer är inte lika uttalade som hos t 
ex storbankerna. 
 
Förutom långsiktighet och förtroende fäster de även stor vikt vid professionalitet och 
kompetens. Det är viktigt att båda parter är professionella och i kundens fall innebär detta att 
de nyttjar en kompetent rådgivare i de fall de själva saknar relevant kunskap. Detta för att 
affären skall kunna genomföras snabbt och okomplicerat i den mån det är möjligt. 
 
Respondenten klargör att bankens befintliga kunder ges full uppmärksamhet, dock kanske en 
aning mindre i dagsläget eftersom en del uppmärksamhet och tid går till att finna nya kunder. 
De har dessutom inga fastställda eller uttalade regler om antalet kundmöten som skall äga rum 
per år, utan här avgörs antalet av den enskilda handläggaren, utifrån dennes bedömning av 
behovet för eventuella möten.  
 
Kommunikation 
I Basel II projektet, inom Kaupthing Bank, ingår utbildning för personalen som en del av 
projektet. Respondenten anser dock att utbildningen eventuellt borde ske inom ett eget projekt 
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då mycket tid och resurser krävs för att utbilda. Idag har undervisningen ägt rum bl.a. i form 
av seminarium. Det alla inom personalen bör vara informerade om är den största förändringen 
med Basel II, vilket innefattar en mer rigorös kreditbedömningsprocess. Företagsrådgivarna 
vet det övergripande om Basel II men har inte haft tid att sätta sig in i reglerna på något 
djupare plan, på grund av att det går utanför ramen av deras primära uppgift. 
 
Kunderna kommer inte att informeras om en förändrad syn på risk utan de nya modellerna är 
mer av ett internt arbetsredskap. I låneavtalen har Kaupthing Bank dock tagit hänsyn till 
kapitaltäckningsreglerna på så vis att de har rätt att höja marginalerna om 
kapitaltäckningsreglerna ändras, kunderna måste dock godkänna detsamma.  

4.6 Sammanfattning empiri 

Basel II 
De utvalda bankerna har i flera år arbetat aktivt med att utveckla nya metoder för 
kreditgivning som följer de nya reglerna inom Basel II. Arbetet är idag långt gånget och 
många av metoderna finns redan på plats. En av orsakerna till att bankerna arbetat väldigt 
aktivt med detta är att de aktörer som inte vidtar åtgärder i tid riskerar att straffas med högre 
krav på kapitaltäckning när regelverket väl träder ikraft. Arbetet har dock inte fortskridit utan 
problem eftersom Basel II reglerna är mycket svårtolkade, vilket har gjort att inte ens FI alltid 
tycks ha vetat vilka regler som gäller inom olika tillämpningsområden.  
 
De utvalda bankerna kommer alla att använda sig av IRK metoden, vilken även FI förutsätter 
att alla svenska storbanker skall använda sig av. Det största problemet för bankerna är att IRK 
metoden kräver att de ska ha sju års historik om kunderna. 
 
Redan idag är konkurrensen hård mellan storbankerna och Basel II kommer antagligen att öka 
konkurrensen, speciellt konkurrensen om de stora lönsamma kunderna. För Kaupthing Bank 
tros konkurrensen däremot inte öka avsevärt eftersom de vänder sig till ett särskilt 
kundsegment och därmed inte konkurrerar på samma marknad och om samma kunder som 
storbankerna. 
 
Kreditbedömning 
Den stora förändringen för bankerna i och med de nya kapitaltäckningsreglerna är att alla 
kunder som ansöker om kredit skall få en rating. Några av bankerna har redan tidigare arbetat 
med ett ratingsystem, men i och med införandet av Basel II har nya system utvecklats, och 
fokus ligger nu mer på risk och fallissemang. När det gäller tillvägagångssätt vid 
kreditbedömning har olika tendenser framkommit mellan de utvalda bankerna. FSB och SHB 
följer till stor befintliga ramverk, där återbetalningsförmåga samt säkerheter är viktiga, medan 
magkänsla är högre prioriterat hos SEB och Kaupthing Bank. Dock måste det poängteras att 
även dessa banker tar stor hänsyn till ekonomisk fakta.  
 
Basel II kan komma att innebära både fördelar och nackdelar för bankerna och kunderna. 
Bankerna kan med hjälp av de nya ratingsystemen tydligare avgöra ifall kunden är lönsam 
eller inte, vilket kan leda till att banken kan ge de lönsamma kunderna bättre priser än de 
minde lönsamma kunderna. Kunderna kommer med det nya ratingsystemet att kunna få en 
mer rättvis och öppen kreditbedömning, än innan införandet av de nya reglerna. För bankerna 
har Basel II inneburit höga utvecklingskostnader, men detta verkar dock inte ses som något 
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problem, utan reglerna ses som ett måste för att bankerna ska kunna fortsätta att konkurrera på 
marknaden. 
 
Alla respondenterna var eniga om att rådgivarna på kontoren har sin egen stil vid 
kreditbedömning, men att detta inte påverkade det slutliga kreditbeslutet.  
 
Kundrelationer 
De utvalda bankerna har alla gemensamt att de ser kunderna som en viktig resurs som de 
måste värna om. En nöjd kund minskar konkurrensen och får dem att stanna kvar på sikt. För 
att kunna bibehålla samt få nya nöjda kunder skall de känna sig välkomna och den personliga 
kontakten är mycket viktig. Bankerna försöker att upprätthålla en god kontakt med kunderna 
genom personliga kundträffar, både på bankkontoret och i form av mer informella möten, 
exempelvis genom att bjuda på lunch eller besöka kunden på dess arbetsplats. Genom att 
besöka en kund i dess naturliga miljö kan rådgivarna få en ökad förståelse för affärsidén och 
för företaget i dess helhet.  
 
Viktiga egenskaper vid en kundrelation som har framkommit är bl.a. långsiktighet, förtroende 
och engagemang.  
 
Kommunikation 
Rådgivarna på de utvalda bankerna har i mer eller mindre skala fått information om de nya 
Basel II reglerna. Hos FSB har det varit ett medvetet val att inte förmedla all information till 
de anställda på kontoren eftersom den är alltför komplex, dock har de anställda fått deltaga i 
ett antal seminarium. Även de anställda hos Kaupthing och SEB har fått deltaga på 
seminarium där de viktiga aspekterna av Basel II behandlats. Hos SHB har en viktig del i 
arbetet med Basel II varit att skapa ett utbildningspaket till de anställda, eftersom de anser att 
alla rådgivare måste ha goda kunskaper om processerna. Alla skall genomgå ett litet prov som 
sedan skall rapporteras in till huvudkontoret.  
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5 Analys  
 
 
I detta kapitel dras kopplingar mellan undersökningsmodellen och empirin för att analysera 
hur kapitaltäckningsreglerna kommer att påverka bankernas kreditbedömningar och 
kundrelationer. Analysen delas in i samma rubriker som den tidigare teorin och empirin, 
detta för att följa rådande struktur. 
 

5.1 Basel II 

Implementering 
De utvalda bankerna har samtliga i många år arbetat aktivt med Basel II och 
implementeringen är långt gången. Enligt förstudien är det viktigt att marknadsaktörerna 
börjar vidta åtgärder i mycket god tid för att ha möjlighet att uppfylla regelverket när det 
träder i kraft. De tre storbankerna arbetar idag med ratingsystem uppbyggda efter Basel II för 
att kunna beräkna risk och fallissemang, och för den fjärde banken är ratingsystemet på 
intågande. Orsaken till att denna bank ännu inte arbetar med rating för företagskunderna är att 
avdelningen är relativt ny, men de anser dock att det är en naturlig och nödvändig 
förutsättning för fortsättningen.  
 
Metod 
Förstudien presenterar även två fullvärdiga metoder som kan tillämpas avseende beräkning av 
kreditrisker, dock förväntar sig Baselkommittén att de banker som kan uppfylla kraven för 
internratingmetoden kommer att använda denna. Samtliga av de utvalda bankerna har ansökt 
om att använda sig av den avancerade interratingmetoden och har de angivna modellerna på 
plats. Processen för detta har varit tidskrävande och mödosam eftersom informationen varit 
vag från involverade instanser.  
                   
 

BIS 
 
                 Basel II rekommendationer 
 
Basel II 
rekommendationer                   
              EU 
 
  EU lagstiftning 
 
Finansinspektionen 
 
Sveriges Riksdag 
 
 
Figur 7 Vad påverkar de nya kapitaltäckningskraven. (Källa: www.pro4u.se) 
 
Figuren ovan från förstudien redogör för de instanser som är involverade i processen kring att 
ta fram och godkänna de nya kapitaltäckningsreglerna. Det har framkommit att riktlinjerna 

Aktörer på 
svenska finans- 
marknaden 
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från Baselkommittén har varit otroligt omfattande och svårtolkade, vilket har resulterat i att 
Finansinspektionen har haft svårt att i sin tur ge ut rekommendationer i tid till aktörerna på 
den svenska marknaden. I och med att bankerna i sin tur fått bristande information har deras 
processer kring Basel II försvårats. Istället för att få klara och tydliga riktlinjer för hur 
modeller med mera skall se ut, har det krävts ett omfattande samarbete mellan bankerna och 
FI. Samarbetet har delvis mynnat ut i att ett flertal av bankerna har skickat förslag som FI 
sedan skall ta ställning till och godkänna.  
 
Konkurrens 
Baselkommittén har även uttalat sig om ett antal mål för de nya kapitaltäckningsreglerna och 
en av dessa är att banker från olika länder skall ges likartade konkurrensförhållanden. Då 
samtliga utvalda banker är internationella koncerner är detta en positiv förändring. 
Konkurrensen på den svenska marknaden är redan hård och samtliga anser att denna 
förmodligen kommer att öka i och med införandet av Basel II. Det tros vara en stor 
konkurrensfördel att utveckla så bra system som möjligt för att vinna och bibehålla de 
lönsamma kunderna, men även för att inte halka efter och riskeras att slås ut. För nischbanken 
Kaupthing ter sig dock situationen något annorlunda, då dessa vänder sig till ett delvis annat 
kundsegment än storbankerna. I och med att bankerna har utvecklat egna ratingssystem kan 
det löna sig för kunderna att ta med sig sin rating för att förhandla med andra banker.   

5.2 Kreditbedömning 

Tillvägagångssätt vid kreditbedömning 
Under intervjuerna med de valda bankerna har det gått att urskilja tre olika tendenser gällande 
prioriteringen vid kreditbedömningen. Hos två av bankerna, SHB och FSB, tycks 
kreditbedömningen framförallt ske efter befintliga ramar där återbetalningsförmåga samt 
säkerhet prioriteras, medan magkänsla har en mindre aktiv roll. Hos FSB tycks magkänslan ha 
fått mindre plats efter införande av de nya ratingmodellerna än tidigare. Detta är ett typiskt 
traditionellt sätt att se på företags- och kreditbedömning, enligt Landström, i och med att 
dessa fokuserar på finansiella modeller som utgår från kvantitativ data. Landström menar 
vidare att den mänskliga sidan alltmer lyfts fram då personkemi och magkänsla mellan 
rådgivare och kund blir allt viktigare vid kreditbedömningen. Inom SEB framkommer detta 
mer tydligt, då magkänslan verkar vara högre prioriterad och något man verkligen utgår ifrån, 
särskilt avseende mindre företag där kunden ofta utgör hela företaget. Naturligtvis utgår SEB 
även ifrån fakta avseende ekonomi mm. för att kunna utforma fullständigt kredit PM. Den 
tredje tendensen finns hos Kaupthing Bank där magkänsla hamnar högst på listan, detta 
framförallt på grund av de inte kräver omfattande eller särskilt trygga säkerheter. Medan de 
andra bankerna ser till återbetalningsförmåga och säkerhet, ser Kaupthing mer till 
kassaflöden.   
 
 



Stockholms Universitet   
Företagsekonomiska Institutionen   
Kandidatuppsats, VT-06   
___________________________________________________________________________ 
 

 - 46 - 
 

 

 

 
Figur 8 Viktiga faktorer vid en kreditbedömning. (Källa: Egen figur) 
 
 
Förändringar för bankerna och kunderna 
Samtliga banker har konstaterat att den största förändringen återfinns inom kreditriskområdet, 
framförallt avseende beräkning av risker och fallissemang, vilket stämmer väl överrens med 
det som sägs i förstudien under pelare ett. Detta leder i sin tur till förändringar inom 
kreditbedömningsprocessen, vilket i viss mån påverkar såväl bankerna som deras kunder. För 
bankerna innebär Basel II en mer riskanpassad ekonomistyrningsmodell och det blir en bättre 
kapitalallokering i förhållande till risk. En helt ny komponent inom kreditbedömningen som 
alla rådgivare bör beakta är risken för fallissemang, vilket i och med Basel II får en viktigare 
roll. Införande av nya ratingsystem, eller utveckling av befintliga system har bidragit till att ge 
viktiga redskap för att tydliggöra kreditbedömningsprocess samt om kunden är lönsam eller 
inte. Detta redskap är även till fördel för kunden i och med att kreditgivningen blir mer rättvis, 
oavsett var, när och hur kreditgivningen sker. Kunderna kan därmed få en tydligare förklaring 
och motivering till varför banken gjort den bedömning de gjort. För kunderna är dock en 
effekt av ratingen att räntan differentieras med hänsyn till risk, vilket innebär att bra kunder 
kan få bättre priser, medan lite sämre kunder kan få högre prissättning.  
 
För bankerna innebär ratingmodellerna att de får ut PD-, LGD-, EAD-värden per 
kreditgivning och kund, vilket ger en mycket detaljerad kunskap om varje kund. Vid 
aggregering av den detaljerade kunskapen kan bankerna erhålla kunskap om olika segments 
lönsamhet och risker, t.ex. olika branscher och geografiska områden. Till följd av detta har 
banken en möjlighet att bestämma vad deras portfölj skall innehålla. 
 
Enligt en av bankerna kommer en kund med hög risk att påverka dess rating negativt och 
därmed innebära högre interna kostnader, vilket i sin tur leder till högre kostnader för kund.   
En negativ effekt för banken med införandet av Basel II reglerna är att det innebär en hög 
kostnad, men samtliga anser att denna är överkomlig eftersom det är ett måste för att på sikt 
vara konkurrenskraftig. Rådgivarna tror inte att deras dagliga arbete kommer att påverkas 
nämnvärt i nuläget, förutom att det kommer att vara större fokus på att riskerna får en korrekt 
prissättning. Dock har det skett en anpassning fram till dagens arbetsmetoder som har 
påverkats av införandet av Basel II. Små förändringar har därmed skett successivt under en 
längre tid och har kanske inte kopplats ihop med Basel II av rådgivarna.   
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Kreditbedömningsstilar 
Gällande olika beslutsstilar vid kreditbedömningen var samtliga banker eniga kring att olika 
stilar givetvis finns hos rådgivarna, eftersom alla har olika personligheter och bakgrund. De 
var dock noga med att poängtera att dessa stilar inte har någon betydelse för utfallet vid 
kreditbedömningen. Generellt sett tas beslut gemensamt eller vid konsultation av en kollega, i 
syfte att få en slags bekräftelse att man givit en korrekt bedömning. Det har dock istället 
framkommit att de olika bankerna tenderar att ha olika bedömningsstilar.   
 
 

Den beslutsamma Den flexibla 

• SHB 

 

• Kaupthing Bank 
    
    
    
Den hierarkiska Den integrativa 

 • SEB 

 • FSB 
   
    

 
Figur 9 Olika kreditgivningsstilar. (Källa: Egen figur) 
 
I figuren ovan delas bankerna in i olika kategorier beroende på deras dominerande 
kreditbedömningsstil. Det är dock viktigt att understryka att alla banker har inslag av någon 
eller några av de andra stilarna. 
 
SHB hamnar under kategorin den beslutsamma stilen eftersom de har en strävan efter enkla 
och klara regler som bör följas. De strävar även efter att ta in säkra företag och därmed trygga 
krediter, dvs. företag som har en lång och god historik. De satsar sällan på nystartade företag 
och företag inom osäkra branscher, därmed minimeras risktagandet. SHB vill även förbättra 
villkoren för företagskunderna inom de olika ratingklasserna genom att försöka undvika 
kunder som riskerar ett eventuellt fallissemang. Problematiken vid ett eventuellt fallissemang 
är att det kan orsaka en s.k. ”smitta”, vilket i sin tur drabbar hela ratingklassen. Det går även 
att finna vissa inslag av den integrativa stilen hos SHB bl.a. på så vis att de gärna stämmer av 
bedömningen med en kollega för att finna den bästa helhetslösningen för kunden.  
 
Den flexibla stilen lämpar sig bäst för att kategorisera Kaupthing Bank. Beslutsgången vid en 
kreditbedömning sker relativt snabbt för att tillfredställa kunderna och inte riskera att gå miste 
om affärer. De finns en större riskbenägenhet och en större villighet att göra undantag i 
Kaupthings fall. Här råder magkänslan och det måste finnas en stor tillit till kunden och 
affären, tror man på affären är man villig att sträcka sig lite längre och göra vissa undantag.  
Banken är även mer riskbenägen avseende säkerheter, då de inte kräver dessa på samma sätt 
som andra banker, utan här ser de mer till kassaflöden. Inslag av den integrativa stilen finns 
även hos Kaupthing Bank, då de verkligen kommer att försöka finna bra och kreativa 
lösningarna för kunderna och gör kreditbedömningarna utifrån fler olika perspektiv. 
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Såväl SEB som FSB hamnar under kategorin den integrativa stilen eftersom de gärna arbetar i 
grupp. Inom FSB får varje kund tillgång till ett kundteam, bestående av bl.a. 
företagshandläggaren, biträdande kundansvarig och en cashmanagementansvarig. Dessa 
arbetar tillsammans för att erbjuda kunden en kompetent lösning. Inom både SEB och FSB tas 
en stor del av slutgiltiga kreditbesluten av olika kreditkommittéer, beroende på kreditens 
storlek. SEB anser att magkänsla är väldigt viktigt vid kreditbedömningen, vilket gör att de 
inte framstår som lika rutinmässiga som FSB. Båda strävar dock efter att få en stor mängd 
information och ser kunden i dess helhet samt gör kreditbedömningen utifrån flera olika 
perspektiv. Båda bankerna arbetar med de flesta typer av branscher och företag, vilket gör att 
de kan använda sig av relativt riskfyllda angreppssätt. Här finns även komponenter från den 
beslutsamma stilen som visar sig genom att bl.a. regler och ramverk ändå bör följas, samt att 
en okomplicerad kredithistorik föredras.  
 
Som nämnts tidigare är samtliga banker eniga om att rådgivares olika stilar inte påverkar 
utfallet vid en kreditbedömning, men dessa stilar torde ändock kunna lysa igenom och ha en 
viss påverkan under kreditprocessen. Om rådgivaren i fråga har ett stort engagemang för sina 
kunder och har förmåga att entusiasmera sin omgivning torde detta även kunna påverka 
kreditkommittén och arbetskollegor i positiv bemärkelse, som innefattas i de flexibla och 
integrativa kreditstilarnas egenskaper. Är företagsrådgivaren istället fokuserad på att utföra 
sitt arbete på ett korrekt och beslutsamt sätt, kan det eventuellt försvåra ett beviljande för en 
kredit som ligger och väger mellan avslag och beviljande. I och med Basel II kommer 
kreditgivningsreglerna att bli striktare, vilket i sin torde tona ner rådgivarnas personliga stilar 
och få alla att arbeta mer likartat. En tanke är dock att dessa fortfarande kommer att lysa 
igenom i viss mån och därmed eventuellt kunna påverka beslutstagandet, fast i en mindre 
omfattning än tidigare. Vidare är det möjligt att dessa stilar även påverkar kundrelationen då 
den personliga stilen hos rådgivaren är en viktig del i kundbemötanden, samt för det fortsatta 
samarbetet och utvecklingen i kundrelationen.    

5.3 Kundrelationer 

5.3.1 Kundrelationer med hänsyn av egenskaper 

Samtliga banker har en relativt relationsinriktad syn där kunden lyfts fram som en resurs och 
ett gemensamt värdeskapande eftersträvas. Bankerna anser att det är viktigt att lära känna sina 
kunder, vilket bl.a. sker i dennes naturliga miljö, för att på bästa sätt kunna upptäcka och 
därmed tillgodose kundernas individuella behov. Om bankerna lyckas skapa ett gott 
samarbete och tilltro mellan företagsrådgivare och kund, kan detta skapa ett ömsesidigt 
beroende och därmed ett gemensamt värde för de inblandade. Att bankerna har ett 
relationsperspektiv visar sig även genom att de vill ha kunder med en långsiktig tidshorisont, 
där syftet är att bygga en god och givande relation för samtliga parter.  
 
Inom de utvalda bankerna föreligger tydliga bindningar mellan bankerna och deras 
företagskunder. Den första bindningen utgörs av bl.a. nya tekniska modeller vid 
kreditbedömning och i och med de olika Basel II anpassade modellerna blir underlaget vid 
beslutsprocessen mer öppen och rättvis, vilket gynnar båda parter. I den första bindningen 
ingår även all administration kring kreditgivningen samt marknadsföring mot nya och 
befintliga kunder. Marknadsföringen gentemot kunder tycks ha ökat i och med den ökade 
konkurrensen mellan bankerna bl.a. på grund av Basel II. Detta sker genom att aktivt söka 
upp nya kunder och erbjuda dem bättre villkor än deras befintliga. Gällande de befintliga 
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kunderna sker detta genom att upprätthålla en god och nära relation. En nära relation kan 
dessutom underlätta för storbankerna att få in helhetskunder, eftersom detta är något som de 
strävar efter. Bankerna anser vidare att en personlig relation är det som får kunderna att stanna 
kvar och därmed minskar konkurrensen. 
 
Vid en affärsrelation har det framkommit att det finns vissa viktiga egenskaper som bör 
beaktas för att åstadkomma en god relation mellan företagsrådgivare och kund; 
 
Samarbete är en grundförutsättning för alla relationer mellan rådgivare och kunder. Om någon 
av parterna inte skulle vilja samarbeta fullt ut, finns det en stor risk för att någon kan komma 
att förlora på detta. Samarbetet handlar om att skapa värde för båda parter och därmed skapa 
ett plussummespel för alla inblandade, där ingen av parterna skall vinna på bekostnad av den 
andra. Då de nya ratingprocesserna innebär att kunderna blir klassificerade efter risk, är det 
viktigt för såväl bank som kund att rätt information framkommer, för att banken skall kunna 
ge en så rättvis och bra bedömning som möjligt. 
 
Ytterligare en primär egenskap är att engagemang skall visas från båda sidor, för att bidra till 
en god och tillfredställande relation. Detta är något som bankerna arbetar kontinuerligt med 
på olika sätt, exempelvis genom privata och personliga möten där behoven ses över. Mötena 
sker emellanåt i kundens naturliga miljö för att bli mer personlig och för att öka 
medvetenheten kring kundens situation. Det har dock framkommit att kunderna önskar ett 
större engagemang och att bankerna innehar en mer aktiv roll gällande erbjudanden.  
 
Egenskaperna förtroende, risktagande och osäkerhet går hand i hand och är ytterligare en 
grundbult i relationsmaskineriet. Om inte tillit finns är det svårt att göra bra affärer och tilliten 
måste finnas hos båda parter. Kunden måste kunna känna sig trygg i att känslig information 
stannar hos bankmannen och för banken är det viktigt att känna att motparten är seriös och 
professionell. Utan förtroende blir risktagandet och osäkerheten allt större. Detta är speciellt 
tydligt hos Kaupthing Bank där de måste känna att de kan lita på kunden och affären i och 
med att säkerheten är låg och risktagandet stort. 
 
Långsiktighet i en relation är en egenskap som alla bankerna i högsta grad eftersträvar. En 
nära och personlig relation ligger till grund för att skapa långsiktiga relationer, vilket i sin tur 
minskar bankernas konkurrens. Genom att erbjuda kunderna en helhetslösning, dvs. flera 
olika tjänster och produkter, blir villkoren bättre för såväl kund som bank. Detta bidrar även 
till att knyta kunden hårdare till banken, helhetstänkandet finns framförallt hos storbankerna. 
 
Basel II kan komma att skifta maktbalansen mellan kund och bank. En viss maktbalans 
förekommer i alla relationer men det är dock av stor vikt att denna maktbalans är 
välbalanserad och ej utnyttjas i alltför hög grad. Detta för att relationen skall bli långsiktig, 
samt att alla parter skall vara tillfredställda och nöjda. De bra kunderna har efter införandet av 
Basel II möjlighet att få mer makt än tidigare eftersom alla banker vill ha dem som kunder. 
Bankerna torde därmed vara villiga att eventuellt erbjuda bättre villkor än vad kunderna har 
idag. För de sämre kunderna kommer dock läget att bli omvänt, dvs. deras makt kommer att 
minska, vilket kan leda till att dessa företag får sämre villkor eller eventuellt inga krediter alls. 
Denna skiftning av maktbalansen kan dock vara till skada för en långsiktig relation med de 
sämre kunderna. Således är det viktigt att bankerna vårdar relationerna även till dessa kunder i 
syfta att inte förlora dem.   
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En adaption sker genom att kund och bank har långa relationer och därmed lär de sig om den 
andres behov, vilket är en process som kan fördjupa relationen. Inom FSB sker exempelvis en 
adaption för att tillfredställa kundernas behov genom att dela in företagsrådgivare efter de 
branscher som kunderna är verksamma inom. I och med detta kan handläggaren få en ökad 
kunskap om branschen och därmed en ökad förståelse för kunden. 
 
Attraktionen mellan bank och företag sker på såväl ett ekonomiskt som ett psykologiskt plan. 
Den ekonomiska attraktionen innefattar bl.a. erbjudanden, räntor från ratingen och kring 
helhetstänkandet om kunden, dvs. bra kund, bättre pris. Ett exempel på en psykologisk 
attraktion är att ett flertal av storbankernas företagskunder även är kunder privat och kundens 
privata affärer med banken kan tänkas ha påverkat i valet av affärsbank. 
 
De sista egenskaperna är formalisering och öppenhet, vilket innefattar att informella 
relationer är ett komplement till de formella överenskommelserna. Som tidigare framkommit 
arbetar de utvalda bankerna med att skapa och bibehålla personliga relationer, vilket 
inkluderar ett informellt och individuellt bemötande. Ett sätt att göra detta är exempelvis 
genom lunchmöten och möten i kundens miljö, vilket ger en möjlighet till en stor öppenhet 
mellan kund och bank. Det är dock viktigt att vissa formella aspekter beaktas och hålls slutna.  
        
För att sammanfatta ovan nämnda egenskaper är det engagemang, förtroende samt 
långsiktighet som lyser starkast. Dessutom framkom det tillägg till ovannämnda egenskaper – 
kompetens, erfarenhet och professionalitet. Även dessa egenskaper utgör viktiga 
förutsättningar för att skapa goda relationer, där kund och bank är tillfredställda. Kompetens 
innebär att banken kan erbjuda och har kunskap inom det som kunderna efterfrågar. Det har 
dessutom framkommit att det krävs en analytisk förmåga samt skicklighet på att lyssna och 
känna av kunden vid en kreditbedömning, vilka är förmågor som stärks av erfarenhet. 
Professionalitet är viktigt och bör föreligga hos båda parter, eftersom det ger ett seriöst 
intryck. De tre nämnda egenskaperna förmedlar något som torde vara eftersträvansvärt för 
kunderna, nämligen trygghet. Så länge bankerna kan erbjuda kunderna denna trygghet, som 
bottnar i en kompetent och personifierad rådgivning, torde de således att bestå som kunder i 
banken.   
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Figur 10 Viktiga egenskaper (Källa: Egen figur) 
 
Figuren ovan ger en sammanfattande illustration av varför nämnda egenskaper är viktiga för 
bankerna, framförallt i deras arbete med att skapa goda kundrelationer. Om egenskaperna 
beaktas kan det mynna ut i att kunderna torde erhålla en känsla av trygghet, nöjdhet och 
uppskattning, vilka är viktiga förutsättningar för att kunna bygga och bibehålla långsiktiga 
relationer. Att skapa långsiktiga relationer är något som samtliga banker eftersträvar.  

5.3.2 Tänkbara konsekvenser i kundrelationen 

Genom införandet av Basel II, har som tidigare konstaterats, ramarna vid kreditgivning blivit 
snävare, dvs. mer styrd av ekonomiska faktorer. Detta är en kontrast till det som Landström 
uppger i sin teori, att den mänskliga sidan allt mer lyfts fram i kreditbedömningsprocessen. 
För kundrelationerna kan detta leda till både positiva och negativa konsekvenser. Det positiva 
är att de tydligare modellerna gör att kreditgivningsprocessen blir mer jämlik och rättvis 
eftersom rådgivaren inte i samma utsträckning kan påverka processen. För de företagskunder 
som gynnas av Basel II torde det inte innebära några negativa förändringar i kundrelationen, 
snarare det motsatta. Lågriskkunderna kan komma att erhålla bättre villkor eftersom de är 
goda och lönsamma kunder för banken. Dessa kommer förmodligen att bli ännu mer 
uppvaktade och omhändertagna då banken vill bibehålla en god relation och framförallt 
behålla kunden.  
 
Situationen torde dock bli annorlunda för de kunder som inte gynnas av Basel II och eftersom 
kreditgivningen kommer att differentieras med hänsyn till risk, innebär det att det finns två 
alternativa utfall för en högriskkund. Ett utfall är att kunden nekas kredit och det andra är att 
prissättningen blir högre, vilka i sin tur kan få en negativ påverkan på relationen. Denna 
problematik kan dock till en viss del gottgöras av en god och nära relation, där kunden kanske 
lättare kan förstå bankens beslut gällande denna prissättning och därmed minska ett eventuellt 
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missnöje. Hur relationen mellan dessa kunder och företagsrådgivarna kommer att påverkas är 
naturligtvis olika, bl.a. beroende av hur missgynnad kunden känner sig samt hur relationen 
såg ut tidigare. Om banken vill behålla en ”missgynnad” kund kan det till och med vara ännu 
viktigare att försöka att förstärka relationen ytterligare. Detta kan vi se hos några av de 
utvalda bankerna som är medvetna om att kundrelationen behöver vårdas och därmed aktivt 
arbetar med detsamma. Exempelvis finns det för befintliga kunder inskriva klausuler om 
ändringar i avtal vid införande av Basel II, dock har i stort sett inga avtal ändrats framförallt 
med hänsyn till att inte skada kundrelationerna. För de kunder som befinner sig i segmentet 
mellan låg och hög risk torde det inte bli några större förändringar gällande kreditgivningen 
och kundrelationen, i och med införandet av Basel II.  
 
För små och nystartade företag kan de nya kreditgivningsprocesserna komma att innebära 
särskilda svårigheter. Detta härrör från att bankerna måste se mer till de ekonomiska 
faktorerna som de nya statistiska modellerna kräver och därmed får magkänslan en mindre 
plats. Dessa kunder har generellt sett ett tunnare underlag för kreditbedömning och därför har 
det alltid varit viktigt med magkänsla vid kreditbeslut. Då magkänslan eventuellt kommer att 
få en mindre betydande roll, kan detta resultera i att dessa kunder kommer att få tuffare villkor 
och därmed svårigheter med att få krediter beviljade. Svårigheterna torde i sin tur leda till att 
relationen kan komma att påverkas negativt, eftersom kunderna eventuellt kommer att känna 
sig missgynnade.    
 

 
 
 
Figur 11 Tänkbara konsekvenser i kundrelationen (Källa: Egen figur) 
 
 
Figuren ovan visar tänkbara konsekvenser i kundrelationen för två olika kundkategorier, vilka 
framförallt styrs av kundens rating vid kreditgivningsprocessen. De tänkbara konsekvenserna 
för lågriskkunder är de erhåller bättre villkor tack vare en bra rating, låg kostnad för banken 
samt eventuellt ett lägre pris i konkurrenshänseende. Den sista kundkategorin som utgörs av 
högriskkunder kommer troligen att erhålla sämre villkor än tidigare eller inga krediter alls. 
Det finns en risk att tappa dessa kundkategorier, bl.a. på grund av ovannämnda konsekvenser, 
om inte relationen vårdas och förstärks. Det finns även en tredje kundkategori, segmentet 
mellan låg- och högriskkunder. I kundrelationen till dessa torde Basel II inte ge några större 
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förändringar eftersom deras villkor vid kreditgivning antagligen inte kommer att förändras 
nämnvärt och redovisas därmed inte i figuren. 
 
Avslutningsvis är relationen mellan rådgivare och kund av stor vikt och kommer säkerligen 
att få en ännu större roll med tanke på Basel II, i syfte att stärka kundrelationerna och 
bibehålla kunder från samtliga kategorier.    

5.4 Kommunikation  

Kommunikation är A och O i alla sammanhang och särskilt gällande en stor förändring. Alla 
banker vill förmedla kunskap och en förståelse kring Basel II, vilket genomförs enligt Holms 
grundläggande föreställningsram. Nedan beskrivs bankernas arbetssätt utifrån Holms tio 
kommunikationsregler. 
 
Införandet av Basel II har till en början definitivt varit en ledningsfråga, där ledningen har 
varit engagerade och involverade i alla processer och beslut. I storbankerna finns det 
projektgrupper/program som har varit delaktiga att Baselarbetet har framåtskridit enligt 
planerna. Inom FSB har exempelvis i princip alla ansvariga i banken även varit ansvariga för 
att implementera Basel II inom sina respektive områden. Även Kaupthing Bank har en 
projektgrupp som arbetar med att implementera de nya reglerna och modellerna, där 
direktiven främst kommer från moderbolaget på Island. Det har varit en viktig uppgift för 
bankernas ledningar att informera om de nya kapitaltäckningsreglerna och modellerna, samt 
att framförallt implementera tankegångarna i chefernas medvetande.  
 
Genom att besluten kommer uppifrån och att Basel II är en prioriterad fråga verkar 
integrationstänkandet vara stort. Den interna kommunikationen verkar fungera bra inom alla 
banker, där seminarium och utbildningar har förekommit för bl.a. rådgivarna. 
Företagsrådgivarna tycks vara informerade och införstådda med de övergripande 
förändringarna med Basel II, men hur det konkret kommer att påverka deras dagliga arbete, 
utöver nya modeller, är ännu oklart. Informationen om Basel II är mycket omfattande och 
komplex. Informerandet och införandet av Basel II tycks vara en lång process som inte kan 
ske över en natt, utan snarare kommer att ta ett par år. Processerna tycks bygga på 
växelverkan mellan installation och användandet av verktyg, utbildning, invändning osv. 
Dessa processer måste även gå igenom olika faser hos slutanvändarna, nämligen rådgivarna, 
vilka består av emotionella, intellektuella samt beteendemässiga faser. Idag verkar rådgivarna 
ligga någonstans mellan den emotionella och intellektuella fasen. Detta framförallt på grund 
av att de börjar acceptera införandet av nya modeller och tankegångar, men även börja förstå. 
Manualer och regelverk kring de nya systemen verkar finnas tillgängliga i de interna 
intranäten för att underlätta rådgivarnas arbete och därmed deras förståelse för 
kapitaltäckningsreglerna. En ökad förståelse om hur Basel II påverkar kreditbedömningen kan 
bidra till att rådgivarnas kompetens inom området stärks, vilket i sin tur kan påverka 
kundrelationen i positiv bemärkelse.   
 
En majoritet av bankerna har valt att inte vidarebefordra information om de nya reglerna till 
sina företagskunder, eftersom de inte anser att detta är väsentligt för dem. Dock har två av de 
utvalda bankerna i vissa kontrakt skrivit in klausuler om att avtalen kan komma att 
omförhandlas vid införandet av Basel II. Generellt sett verkar det som om bankerna dock inte 
kommer att förändra villkoren för befintliga kunder då de inte vill skada sina kundrelationer 
på något sätt. Bankerna tycks inte ha några problem med förändringar, utan ser de nya 
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reglerna och modellerna som en naturlig och nödvändig process för att kunna stå sig i 
konkurrensen. De banker som inte följer med i utvecklingen kan på sikt komma att slås ut.  

5.5 Affärsutveckling  

En viktig del av arbetet med Basel II är att skapa utvecklingsstrategier för att anpassa 
verksamheten efter de nya kapitaltäckningsreglerna. En stor del av detta arbete har varit att ta 
fram nya verktyg för kreditgivning samt anpassa bankens organisation efter dessa. Samtliga 
banker verkar inom en kunskapsintensiv bransch där humankapitalet är viktigt och utgör en 
väsentlig del av banken. I och med förändringsarbetet med Basel II är resursutveckling av stor 
vikt, framförallt avseende human- och strukturkapital.  
 
Hos banker utgörs humankapitalet av personalen, dessa är den viktiga länken mellan kunderna 
och bankerna och på grund av detta är personalen en oerhörd betydelsefull tillgång för 
bankerna. I och med detta är det nödvändigt med en kontinuerlig kunskaps- och 
kompetensutveckling hos personalen, i syfte att de skall kunna utföra ett gott arbete. Vid 
införandet av Basel II ter sig detta extra viktigt då alla företagsrådgivare måste ha kunskap om 
de nya reglerna vid kreditgivning. Om banken kan förmedla tillräckligt med kunskap kring 
detta torde rådgivarna ha möjlighet att erhålla tillfredställande kunskap i ämnet och därmed en 
viss trygghet. Känner rådgivarna trygghet i sitt arbete och de nya metoderna kan detta 
resultera i att tryggheten överförs till kunderna, vilket kan påverka kundrelationerna i positiv 
bemärkelse. Alla rådgivare har fått utbildning och information om Basel II, men formen av 
utbildning har sett olika ut och mängden informationen som har förmedlats har varierat.    
 
Avseende utvecklingen av strukturkapitalet, är detta något som har påverkats mycket i och 
med det nya regelverket. De nya affärssystemen är framförallt statistiska till sin form och 
skall lagra och bearbeta data kring olika kunder, för att vid behov kunna ta fram 
kundhistoriken. Att lagra och ha tillgång till denna historik är en förutsättning för att få 
använda sig av IRK-metoden. Fram till införandet av de nya modellerna har det varit problem 
för vissa banker med datahistoriken, då de inte haft modeller som lagrat den information som 
BIS och FI nu kräver. De nya modellerna bidrar till en utveckling av kundrelationerna, såväl 
positiv som negativ, då dokumentationen om kunderna lagras och således blir mer 
omfattande.  
 
Basel II bidrar till en naturlig affärsutveckling inom samtliga banker, då denna tvingar 
bankerna att förnya sig inom ett flertal områden. Av de utvalda bankerna tycks alla ha satsat 
mycket tid och resurser för att utveckla och anpassa organisationerna till de nya reglerna. 
Detta torde leda till att dessa banker kommer att klara den ökade konkurrensen och således 
kommer att vara konkurrenskraftiga inom den närmsta framtiden.    
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6 Slutsatser samt avslutande diskussion 
 
 
I detta kapitel ges en diskussion kring undersökningens huvudsakliga resultat som härrör från 
analysen av det empiriska materialet. Vidare dras slutsatser, vilka är kopplade till studiens 
problemformulering samt syfte. Vi ger även rekommendationer utifrån tankar och idéer som 
har uppkommit under studiens gång. Som en sista del i kapitlet presenteras förslag till 
fortsatta studier.  
 

6.1 Slutsatser 

 
Frågeställningen i början av uppsatsen löd: 
  
Hur kommer bankernas kreditbedömning och relationer gentemot företagskunder att 
förändras med hänsyn till de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel II? 
 
Förändringar som kan förväntas ske internt och i bankernas kreditbedömning  
Förändringsarbetet med bankernas kreditbedömning har försvårats i och med oklara regler 
från BIS och FI. Bankerna har istället fått tillämpa en ”trail and error”-metod där de har fått 
utveckla modeller och sedan fått dessa godkända av tillsynsmyndigheten.  
 
Den mest påtagliga förändringen för bankerna i och med införandet av Basel II är de nya 
modellerna som implementerats, vilket kommer att påverka och förändra deras 
kreditbedömning. Dessa nya modeller går ut på att ge varje kund ett kreditbetyg som numera 
även tar hänsyn risk och fallissemang. Det handlar bl.a. om att underlätta för rådgivare att 
göra en korrekt prissättning av risk samt ta reda på om kunden är lönsam eller inte. Med hjälp 
av de utvecklade modellerna får bankerna även tillgång till mycket mer information om 
enskilda kunder, kundsegment samt hela områden. Denna information kan bidra till att 
bankerna, i sin strategiska planering, kan se vilket behov de har att utveckla sin portfölj. I och 
med detta erhåller bankerna ett medel att styra sin verksamhet, exempelvis kan de välja att 
satsa på vissa kategorier av kunder i vissa typer av områden.   
 
En effekt av de nya ratingmetoderna är att kunderna kan få en differentierad prissättning bl.a. 
beroende på risk. I och med att risk blir en viktigare faktor vid kreditgivning kan detta leda till 
en försvårad finansiell situation för företag, då utlåningsräntan blir högre. Samtidigt kan dock 
de nya reglerna förbättra situationen för andra små och medelstora företag. De företag som 
sköter sig och som klassificeras som ”bra” kunder har möjligheten att erhålla bättre villkor 
och därmed bättre priser/räntor, eftersom dessa ökar bankens lönsamhet samtidigt som risken 
minskar. I motsats till detta gäller det även att de lite ”sämre” kunderna riskerar att nekas 
kredit eller att de får sämre villkor och därmed en högre prissättning. En annan effekt av Basel 
II skulle eventuellt kunna vara att de företag som tidigare nekats kredit av banken pga. för hög 
risk nu har en chans att få kredit, dock till en högre ränta.    
 
Företagsrådgivarna tror att införandet av Basel II inte kommer att medföra några signifikanta 
förändringar i deras dagliga arbete framöver, dock poängterades det att de kommer att bli mer 
noggranna när det kommer till att prissätta risken korrekt. Basel II innebär en lång process, 
som har pågått under en lång tid och kommer att fortsätta att göra detta. Processen innebär 
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vidare att arbetsmetoderna har förändrats kontinuerligt och därmed upplevs inte 
förändringarna som särskilt stora. Redan idag har rådgivarnas arbete förändrats med tanke på 
de nya verktygen, även om syftet med arbetet fortfarande är detsamma och kommer vara det 
även i framtiden. Eftersom verktygen bidrar till en mer styrd kreditbedömningsprocess, kan 
detta leda till att de banker som arbetar i första hand med magkänsla, kan komma att behöva 
omprioritera till att i första hand se till fakta. Modellerna bidrar dessutom till att 
kreditbedömningarna blir mer likvärdiga och rättvisa, oberoende av rådgivarnas och 
kontorens kreditbedömningsstilar.   
 
Tänkbara konsekvenser i bankernas kundrelationer 
Genom införandet av Basel II har ramarna vid kreditgivning blivit snävare, dvs. mer styrd av 
ekonomiska faktorer. För kundrelationerna kan detta leda till både positiva och negativa 
konsekvenser. Det positiva är att de tydligare modellerna gör att kreditgivningsprocessen blir 
mer jämlik och rättvis eftersom rådgivaren inte i samma utsträckning kan påverka processen. 
För lågriskkunderna kommer villkoren att bli bättre, då de är goda och lönsamma kunder för 
banken och samtliga banker förutspår en högre konkurrens kring dessa. Situationen torde 
dock bli omvänt för högriskkunderna, vilka kan riskera att få en högre prissättning eller till 
och med nekas kredit. Dessa utfall kan i sin tur påverka kundrelationen negativt. Om banken 
ändå vill behålla högriskkunderna, gäller det att försöka att stärka relationen ytterligare. 
 
Konsekvenserna av de nya modellerna blir en ökad segregering mellan lågriskkunderna och 
högriskkunderna, eftersom de förstnämnda kommer att få bättre villkor och vice versa. Det 
har framkommit att bankerna är rädda om sina relationer med befintliga kunder och därmed 
troligen inte kommer att förändra deras villkor nämnvärt, detta för att värna om och bibehålla 
nöjda kunder. För de kunder som bankerna ändock behöver försämra villkoren för, har nu 
bankerna en möjlighet att erbjuda en förklaring som finns ”svart på vitt”, dvs. en förklaring 
utifrån ett kreditbetyg. Bankernas hoppas på att denna förklaring till de försämrade villkoren 
kommer att resultera i att kunden får en större förståelse och att de därmed kan bibehålla en 
fortsatt god relation till kunden.   
   
Basel II leder till att bankerna i ännu större utsträckning måste ha en bra kommunikation och 
ett gott samarbete med sina kunder, för att bibehålla och utveckla relationen till dessa. Således 
blir den personliga relationen mellan rådgivare och kund av ännu större vikt. I början ter sig 
relationen inte lika viktig men efter hand blir denna en avgörande faktor för kundnöjdhet och 
därmed blir priset inte lika avgörande i konkurrenshänseende. Andra faktorer som skapar 
trygghet, kundnöjdhet och uppskattning är bl.a. egenskaper såsom samarbete samt förtroende. 
Om bankerna lyckas skapa ett gott samarbete och förtroende mellan företagsrådgivare och 
kund, kan detta skapa ett ömsesidigt beroende och därmed ett gemensamt värde för de 
inblandade. Samtliga egenskaper är viktiga förutsättningar för att kunna bygga och bibehålla 
långsiktiga relationer, vilket samtliga banker eftersträvar.  
 
Avslutningsvis är en god relation mellan företagsrådgivare och kund är av stor betydelse och 
kommer säkerligen att bli ännu mer betydelsefull i och med införandet av Basel II. Detta för 
att förstärka kundrelationerna och bibehålla sina kunder.    
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6.2 Avslutande diskussion 

Den avslutande diskussionen behandlar ämnen som framkommit under studiens gång, men 
som inte har direkt anknytning till syftet. Vi anser dock att dessa aspekter är viktiga att belysa, 
då detta kan bli eventuella effekter av Basel II.  
 
Kommer företagskundernas ställning att stärkas? 
I en rapport utgiven av FI och i studiens inledande problemdiskussion redogörs för två 
effekter av Basel II. En av dessa effekter, prisdifferentiering med hänsyn till risk, har 
behandlats i såväl empiri som analys. Den effekt som dock inte framkommit är att den 
finansiella stabiliteten i samhället torde öka i och med införandet av Basel II. Detta kan leda 
till att kundernas ställning generellt kommer att förbättras då sparandet blir säkrare och 
utbudet av krediter blir stabilare, särskilt vid svårare tider. Påståendet låter väldigt bra ur 
kundens synvinkel, men blir effekten verkligen denna för alla kunder? Visserligen är detta 
säkert sant för de goda kunderna, men för de inte lika goda kunderna ter sig nog verkligheten 
annorlunda. I och med att krediten blir stabilare är bankerna troligen mindre benägna att 
bevilja mer osäkra krediter, vilket kan vara fallet för många mindre företag utan ”färdig” 
ekonomisk grund samt företag inom mer turbulenta branscher. Som nämnts tidigare i studien 
blir modellerna för kreditgivning mer riskkänsliga och kräver mer ekonomisk bakgrund och 
fakta än tidigare. För dessa företagskunder torde ställningen snarare försvagas än förstärkas i 
och med att dessa erhåller tuffare villkor med Basel II. Resultatet av detta kan innebära att 
dessa kunder får hårda räntevillkor eller alternativt avslag på krediten, vilket i sin tur kan 
innebära att företaget i värsta fall inte kan överleva. Avslutningsvis tror vi att 
företagskundernas ställning i allmänhet kommer att förstärkas, men detta gäller absolut inte 
för samtliga.     
  
Risk att tappa kunder? 
Några av företagsrådgivarna poängterade att det är viktigt att ”få en känsla” för kunden vid en 
kreditgivning. Detta gäller speciellt vid små företag där personen bakom företaget utgör i 
princip hela företaget. Det tycks även vara viktigt att förstå syftet med krediten och affärsidén 
samt att man får ett förtroende för personen bakom företaget. Dessa personliga känslor för 
företaget och företagaren riskerar eventuellt att hamna i skymundan vid införandet av Basel 
II. Risken med att denna känsla inte får lika stort utrymme vid kreditbedömningen kan vara 
att företagen får svårare med krediter och att bankerna till viss del därmed kan tappa bort 
vissa kategorier av kunder i processen.  
 
Kan Basel II komma att påverka samhället? 
Ett resultat som tydligt framkommit i denna studie är att prissättningen kommer att 
differentieras med hänsyn till risk. Prissättning kommer att vara mer korrekt och rättvis på så 
vis att högriskkunder kommer att erhålla ett högre pris och vice versa, vilket kommer att 
resultera i ett ökat avstånd mellan de goda och de sämre företagen. Vad kan då detta innebära 
i förlängningen – kan det bidra till en ökad segregering i samhället? Då 
kreditbedömningsprocessen blir strängare kommer alla företag att bedömas på liknande 
grunder och således blir kreditgivningen mer rättvis, särskilt ur ett riskperspektiv. Men ordet 
rättvist är ett mångfacetterat ord och dess betydelse beror på ur vems perspektiv och i vilket 
sammanhang det brukas. Detta är även rättvist ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom 
stabiliteten ökar och bidrar till en säkrare finansiell marknad. Men ur ett annat perspektiv ter 
sig dock detta väldigt orättvist då de företag som har det bra får ännu bättre villkor, medan de 
företag som har det svårare får det ännu svårare att ta sig igenom kreditgivningsprocessen. En 
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ökad segregering mellan kunder pga. Basel II kan således på sikt även avspeglas i samhället 
då klyftan mellan ”fattiga och rika” blir större.   
 
Sammanfattningsvis anser vi att det finns en viss problematik för små och nystartade företag 
som bottnar i alla tre ovanstående resonemang och som bankerna behöver beakta. Det pågår 
idag en samhällsdebatt om att Sverige behöver fler företagare och att dessa behöver vissa 
samhällslättnader för att kunna etablera en bra verksamhet. Naturligtvis vilar inte detta ansvar 
enbart på bankernas axlar, men införandet av Basel II tycks snarare försvåra situationen än att 
hjälpa till med entreprenörskapsandan och företagandet i Sverige. Att medvetengöra denna 
problematik är ett första steg till att lyfta upp denna kundkategori och de kundrelationer som 
ryms inom densamma, som annars lätt kan tappas bort i kreditbedömningsprocessen i och 
med Basel II.   

6.3 Rekommendationer till de utvalda bankerna 

Utifrån empiri, analys samt avslutande diskussion har vi utformat ett antal rekommendationer 
till de utvalda bankerna kring hur de skall kunna bibehålla och utveckla kundrelationer i och 
med Basel II.   
 
Mer intern information om Basel II 
Kunderna är väldigt viktiga för samtliga bankerna och det är rådgivarna som dagligen 
representerar sin bank gentemot bankens kunder. För att kunna erbjuda så bra rådgivning som 
möjligt till varje kund och för att kunna bygga upp så goda kundrelationer som möjligt, är det 
av yttersta vikt att rådgivarna får tillgång till all väsentlig information som berör dem. 
Uppfattningen vi fick är att rådgivarna inte vill ha seminarium eller utbildning bara för att lära 
sig mycket om Basel II, utan de vill ha grundläggande information om Basel II och utbildning 
kring hur detta påverkar kreditbedömningarna och deras dagliga arbete. Rekommendationen 
består i att erbjuda mer utbildning till rådgivarna, som innefattar det mest grundläggande och 
viktigaste med Basel II samt vilka effekter detta regelverk ger i praktiken, i rådgivarnas 
dagliga arbete.     
 
En mer aktiv roll 
En viktig aspekt som har framkommit under intervjuerna är att kunderna efterfrågar mer 
proaktivitet gällande nya erbjudanden, uppdateringar m.m. och således behöver bankerna ta 
på sig en mer aktiv roll. Vi tror att detta gäller särskilt vid införandet av Basel II, då 
konkurrensen om de goda kunderna kommer att öka. Proaktivitet torde innebära att kunderna 
känner sig sedda och uppmärksammade, vilket kan medföra en känsla av trygghet och 
uppskattning hos kunden. Dessa känslor kan hjälpa till att bygga upp och bibehålla förtroende 
och därmed starka relationer. Även genom att i större utsträckning få kunderna medvetna om 
deras ekonomiska situation och vilka lösningar och alternativ som kan erbjudas, kan bankerna 
förstärka sina kundrelationer. Vi vet att bankerna kontinuerligt arbetar för att vara aktiva 
gentemot kunderna, men det tåls dock att poängtera hur viktigt detta område är för att 
bibehålla och stärka relationerna.  
 
För att skapa en mer aktiv roll bör bankerna exempelvis se till att varje företagsrådgivare har 
möjlighet att avsätta några timmar i veckan för att enbart gå igenom enskilda kunders fall och 
därmed deras behov. Genom att göra detta kan rådgivaren få en bild av kundens ekonomiska 
situation och se om det finns några kunderbjudanden som skulle passa in i dennes profil. Om 
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rådgivaren finner något passande erbjudande bör denna förmedla detta till kunden. En mer 
aktiv roll torde således verka i positiv anda för kundrelationerna.      
 
Fungerande kommunikations- och informationsflöde 
Basel II kommer, som ovan nämnts, troligen innebära en ökad konkurrens om kunderna, det 
blir därmed ännu viktigare att försöka skapa kundnöjdhet. Ett sätt att möjliggöra denna 
nöjdhet är att ha en god kommunikation samt information, såväl internt som externt. Det är 
viktigt att all väsentlig information kring effekterna av Basel II förmedlas ända ned till 
rådgivarna, detta för att medvetandegöra troliga följder som exempelvis den ökade 
konkurrensen. Orsaken till att denna medvetenhet är av stor vikt är att rådgivarna kan anpassa 
sitt arbete till de nya förutsättningarna som Basel II innebär och därmed arbeta ännu hårdare 
för att skapa goda kundrelationer.  
 
I dagens samhälle är en betydelsefull aspekt att vara nåbar, vilket vi anser kan appliceras på 
rådgivarnas arbete. Som kund skall det vara lätt att få tag i sin rådgivare. Naturligtvis inser vi 
att en stor del av rådgivarnas tid går till att träffa kunder och därmed inte alltid kan nås. Ett 
tips kan vara att uppmuntra kunderna att utnyttja e-mail som kontaktkälla, eftersom e-mail är 
ett relativ lätt sätt att besvara snabbt, då rådgivaren åter är på plats eller har möjlighet. Om 
frågan är för komplicerad för att besvara per e-mail, bör rådgivaren kontakta kunden per 
telefon istället. Detta skulle kunna effektivisera arbetet, då rådgivaren har möjlighet att ta en 
sak i taget och kanske inte störs av lika många samtal. Genom att arbeta på detta sätt är det 
möjligt att motverka eventuella irritationer hos kunden pga. att de inte kan komma i kontakt 
med sin rådgivare. Kommunikation och information är A och O i alla relationer och således 
två viktiga aspekter att ta hänsyn till i arbetet med att utveckla kundrelationerna.  
 
Små och nystartade företag 
Införandet av nya modeller i och med Basel II tycks slå hårdare mot vissa kategorier som 
exempelvis små och nystartade företag. Nya företag har inte lika mycket ekonomisk fakta att 
bedömas på, här är det kanske viktigare att få en känsla för affärsidén och personen bakom 
denna. De nya modellerna tycks dock ta bort en del av den personliga bedömningen och 
magkänslan. Den personliga bedömningen torde vara viktig eftersom många i denna 
kundkategori ofta tycks få en sämre rating. Man får inte glömma bort att alla företag börjar i 
liten skala. För att inte tappa bort denna kundkategori kan det vara betydelsefullt att ha i 
åtanke att inte tappa bort den personliga touchen vid kreditbedömningen av dessa kunder. En 
tanke är att eventuellt avsätta vissa rådgivare som arbetar specifikt med denna kundkategori.  
 
Vårda kundrelationen 
I denna avslutande rekommendation vill vi poängtera hur viktigt det är att vårda 
kundrelationerna, särskilt med tanke på Basel II och den ökade konkurrensen. För att 
bibehålla och förbättra den personliga kontakten mellan rådgivare och företagskund bör varje 
enskild kund ha sin personliga rådgivare som den kan hålla kontakt med. Detta gör att 
rådgivaren får en stor kännedom om kunden och dennes specifika situation. För kunden 
innebär en personlig rådgivare en viss trygghet i att de har någon som ser över ens 
ekonomiska intressen. Här är det återigen viktigt att poängtera att en ökad trygghet och 
förtroende kan leda till en stärkt kundrelation och därigenom bibehållande av sina kunder, 
även under de nya förutsättningarna som Basel II medför.   
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6.4 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie har behandlat frågeställningen hur bankernas kreditbedömning och relationer 
gentemot företagskunder kommer att förändras i och med införandet av Basel II. För att svara 
upp på denna frågeställning har vi intervjuat personal från fyra olika banker. Istället för att 
inkludera fyra banker i studien skulle man kunna fokusera endast på en bank och intervjua fler 
respondenter på denna valda bank, eventuellt även dess kunder. Detta skulle kunna 
möjliggöra en djupare genomgång av de förändringar som kan komma att ske i och med Basel 
II. Det skulle även vara intressant med en uppföljning av denna studie när Basel II har trätt 
ikraft, för att då se vilka förändringar som skett inom kreditbedömningen samt 
kundrelationerna. Slutligen anser vi att det även skulle vara intressant att byta synvinkel på 
studien och istället skriva ur kundernas perspektiv. 
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7 En kritisk ansats 
 
 
I detta avslutande kapitel intar vi en kritisk syn för att medvetandegöra olika aspekter i 
studien, vilket kan leda till vissa ifrågasättanden.  Vi börjar med att redogöra för 
metodkritiken som behandlar vårt tillvägagångssätt, för att därefter redogöra för källkritik.  
 

7.1 Metodkritik 

En kritik mot denna kvalitativa studie är att den kan vara subjekt i den bemärkelse att 
resultaten i alltför stor grad kan bygga på våra uppfattningar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt63. Det bör medvetandegöras att studien troligen har påverkats av våra 
förförståelse samt att det kan finnas en viss problematik med att insamlad empirisk data, 
intervjuerna, samt resultatet av dessa troligtvis har påverkats av författarnas personligheter, 
åldrar, kön m.m. Dessutom kan man ifrågasätta i vilken utsträckning och på vilket sätt de 
personliga relationerna som vi har med respondenterna har påverkar resultatet, eftersom vi 
alla tre har en anställning i varsin av bankerna.  
 
Tolkningen av insamlad empiri kan dessutom ha påverkats av våra subjektiva bedömningar 
och förförståelse, vilket bidrar till att det är otroligt svårt att försöka replikera en kvalitativ 
studie och få fram samma forskningsresultat64. Att kritiskt reflektera över gjorda tolkningar 
och hur förförståelsen inverkar på resultatet har varit nödvändigt för att försöka öka 
objektiviteten i studien. Det kan t.ex. vara svårt att replikera denna studie då det exempelvis 
kanske inte framgår vilka följdfrågor som uppkommit under intervjuerna, samt att resultatet 
kan baseras på vad vi anser är av betydelse vid analysen av det empiriska underlaget. Utfallet 
kan därför komma att se fullständigt annorlunda ut om man skulle göra en liknande studie, 
eftersom en annan forskare kan ha andra intressen, värderingar och förståelse.  
 
Det är mycket svårt eller till och med omöjligt att generalisera resultaten i uppsatsen till andra 
miljöer utanför den situation i vilken de producerades. Kritiker menar att det är omöjligt att 
generalisera kvalitativa forskningsresultat på grund av att kvalitativa urval oftast är för små 
och många gånger inte är representativa för en population65. Då denna studie enbart är baserad 
på åtta intervjuer som resultaten bygger på samt att det är en kvalitativ studie som är 
förståelse- och tolkningsinriktad, är det inte möjligt att generalisera resultatet utanför studiens 
miljö. Det är dock relativt lätt att göra ett misstag och att dra generaliseringar över gränserna, 
trots att detta inte är förenligt med det hermeneutiska synsättet.   
 
Det kan även finnas invändningar emot att språket i den redovisade empirin inte är identisk 
med det som framkom under intervjuerna. Talspråk och skriftspråk tenderar att skilja sig 
mycket åt och det är lätt att bearbeta texten så att den blir tydligare i skrift än vad den var i 
samtalet. Efter intervjuerna fördes djupgående resonemang mellan författarna kring hur 
svaren uppfattades och hur de bör sammanfattas och tolkas.  
 
 

                                                 
63 Bryman, A. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. s 269 
64 Ibid. s 270 
65 Ibid. s 270 
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Kritik kan även riktas emot urvalet av företag och respondenter. Som tidigare framgått har vi 
valt att intervju respondenter på fyra olika banker där de har kontakter. Detta innebär att det 
inte har haft någon strategi eller valda kriterier för urvalet. Resultatet blev intervjuer med tre 
storbanker och en lite mindre bank, vilket eventuellt har påverkat resultatet av studien. Vi är 
också medvetna om att urval går emot det hermeneutiska synsättet. 
 
En ytterligare invändning mot studien är att den emellanåt kan brista i genomsynlighet, vilket 
innebär en informationsbrist i hur studien konkret planerades och genomfördes66. Dessutom 
framgår det inte hur vi bar oss åt vid analysen av det empiriskt insamlade materialet och 
därmed hur dessa kom fram till sina slutsatser. Trots att det finns redovisat att vi använt oss av 
semi-strukturerade intervjuer, som är genomförda utifrån tillgänglighet och möjlighet, kan det 
ibland vara svårt att förstå vad som konkret har genomförts eller hur de har kommit fram till 
slutsatserna. 
 
Eventuell negativ inverkan på resultatet reduceras förhoppningsvis genom att medvetandegöra 
ovanstående problem. 

7.2 Källkritik 

Källkritik är en metod som ställer upp fyra kriterier för värdering och tolkning av de 
kvalitativa data som vi har samlat in. Det är inte bara skriven text som kan göras till föremål 
för källkritik, utan även de intervjuundersökningar som vi genomfört kan granskas. 
Hermeneutiken poängterar att meningen hos en del kan endast förstås genom att sätta in den i 
ett helhetsperspektiv67. På ett liknande vis försöker källkritikern skapa en förståelse genom att 
sätta meningen hos en del, ett textavsnitt, i relation till källan och samhället i vilken texten 
produceras. 
 
Källkritikens huvudsakliga uppgift är att värdera de källor som vår kunskap bygger på samt 
att bedöma källornas trovärdighet. Källkritik innebär också att man tolkar sina källor, vilket 
kräver rationalitet och logik samt fantasi och intuition68.  
 
De källkritiska principerna består av fyra kriterier, äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet, samt en distinktion att källkritiskt kunna skilja mellan berättelser om något och 
kvarlevor av något. Dessutom tillkommer urvalet av fakta, tolkning av innebörden av det som 
hänt och sannolikhet69.  
 
Vi har framförallt två typer av källor som ligger till grund för denna studie, rapporter och 
litteratur samt genomförda intervjuer. Det första kriteriet, äkthet, innebär att källan är vad den 
utger sig för att vara, att den inte är en förfalskning. Det är svårt att dra gränsen mellan vad 
som är äkta och falskt, frisering av såväl skrifter som bilder är inte helt ovanligt70. När det 
gäller det material som är hämtat ur rapporter och litteratur har vi ingen anledning att tro att 
detta skulle vara någonting annat än äkta. De rapporter vi arbetat med kommer främst ifrån 
Finansinspektionen och teorierna som valts är hämtade från litteratur som vi inte har någon 
anledning att betvivla. När det gäller de genomförda intervjuerna har kontakten med 
                                                 
66 Bryman, A. 2002. Samhällsvetenskapliga metoder. s 271 
67 Andersson, S. 1979. Positivism kontra hermeneutik. s 41  
68 Thurén, T. 2005. Källkritik. s 9 ff 
69 Ibid. s 13 
70 Ibid. s 19 
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respondenten möjliggjorts genom våra kontaktnät och intervjuerna har skett på respektive 
respondents arbetsplats. Därmed har vi inte heller här någon anledning att tro att dessa skulle 
ha friserats eller förfalskats på något sätt.  
 
Eftersom Basel II är något högst aktuellt, torde inte tid och glömska utgöra något stort 
problem för de intervjuade. Möjligtvis är det till och med så att tidssambandet verkar till vår 
nackdel i och med att det är nytt för flera inblandade att de inte erhållit all relevant fakta om 
undersökningsområdet ännu. Tidssambandet, det andra kriteriet, innebär att ju längre tid som 
förflutit mellan en händelse och källans berättelse om händelsen, desto större skäl finns det att 
tvivla på källan. Anledningen är glömska och att glömskekurvan i ett startskede faller ganska 
kraftigt för att därefter plana ut. Glömskekurvan påverkas dock av vilken slags händelse det 
är, under vilka omständigheter den inträffade och vem som minns händelsen. Huvudregeln 
inom källkritiken är dock att en källa är mer trovärdig ju mer samtida den är71.   
 
Oberoendekriteriet går ut på att källan ska ’stå för sig själv’ och därmed inte vara t.ex. en 
avskrift eller ett referat av en annan källa. Primärkällor är ursprungliga källor och 
sekundärkällor har traderats, dvs. uppgiften har gått i flera led. Primärkällor anses vara 
trovärdigare än sekundärkällor enligt huvudregeln72.  I vår uppsats bygger empirin på åtta 
intervjuer med respondenter som arbetar på de fyra utvalda bankerna och dessa torde anses 
vara trovärdiga primärkällor för vårt undersökningsområde.  
 
De genomförda intervjuerna torde även klara det sista kriteriet då vi inte misstänker att dessa 
har gett oss en falsk eller förvrängd bild av verkligenheten. Detta styrks genom att samtliga 
intervjuer har bidragit med fakta som pekar åt samma håll och ingenting tycks vara 
misspassande eller missvisande. Det sista kriteriet är tendensfrihet och avser att man inte ska 
ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons 
personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden.  
 
Avslutningsvis vill vi även medvetandegöra att vi har gjort flera olika val i denna studie, då 
det inte är möjligt att presentera all fakta som framkommit under studiens gång. Vi har 
verkligen försökt att ge en så korrekt bild som möjligt utifrån vår valda problemformulering, 
vårt syfte och vårt perspektiv. Enligt Thurén måste det ske vissa urval i alla berättelser och 
några tumregler för dess urval är: 

- Ett urval är skevt om fakta undanhålls som är relevanta utifrån det valda perspektivet 
- Ett urval är skevt om den som har gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet är 

gjort.  
- Ett urval är skevt om ytterligare information ändrar helhetsbilden.  

De tre ovanstående reglerna pekar mot att det är viktigt att känna till från vilket perspektiv 
urvalet är gjort för att kunna bedöma hur urvalet är gjort. Utifrån valt perspektiv avgörs om 
fakta är relevant eller inte73.  
 
 
 
 

                                                 
71 Thurén, T. 2005. Källkritik. s 30 
72 Ibid. s 53 
73 Ibid. s 87 ff 
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Bilaga 1 - Förkortningar 
 
SEB  Skandinaviska Enskilda Banken 
 
FSB  FöreningsSparbanken 
 
SHB  Svenska Handelsbanken 
 
FI  Finansinspektionen 
 
BIS  Bank for International Settlements, Baselkommittén 
 
IRK  Internratingmetod 
 
PD  Sannolikheten för fallissemang 
 
LGD  Förlustandel i händelse av fallissemang 
 
EAD  Exponeringens storlek vid fallissemang 
 
RM  Relationsmarknadsföring 
 
NRPB  Non Retail Personal Banking 
 
MB  Merger Banking 
 
CB  Corporate Banking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stockholms Universitet   
Företagsekonomiska Institutionen   
Kandidatuppsats, VT-06   
___________________________________________________________________________ 
 

 - 67 - 
 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor till personer som är involverade i Baselprojekten 
 
Företagsinfo: Hur organiseras arbetet med Basel II? Hur många är involverade i arbetet med 
projektet? 
 
Vilken metod kommer er bank att använda sig av (schablon eller internratingmetoden), och 
varför? Fördelar och nackdelar med dessa? Ifall internratingmetoden, grundläggande eller 
utvecklande? 
 
Hur långt är projektet planerat och implementerat? 
 
Hur har arbetet gått till? Bakomliggande tankar? 
 
Hur kommuniceras projektet kring Basel II ut till de anställda inom företaget? 
 
Vilka förändringar förväntas ske i kreditbedömningen gentemot era företagskunder? 
 
Kommer de nya reglerna innebära fördelar eller nackdelar för företagskunderna, när det gäller 
utlåning? På vilket sätt? 
 
Hur kommer en utlåningssituation till små och medelstora företag se ut i och med att man 
differentierar räntan med hänsyn till risk? Kommer synen på säkerhet förändras?  
 
Hur kommer reglerna att påverka bankens kreditbedömningsprocess? (underlätta, försvåra?) 
Varför? 
 
Är det några andra troliga effekter av Basel II, utöver ovannämnda, som kan komma att 
påverka kundrelationen?  
 
Tror ni att Basel II kommer att innebära för- eller nackdelar för företagskunderna?  
 
Innebär införandet för- eller nackdelar för banken?  
 
Kommer företagskunderna att bli informerade om förändrad kreditgivning? 
 
Kommer konkurrensen mellan bankerna att påverkas? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till företagsrådgivare 
 
Hur viktig är relationen mellan rådgivare och kund vid kundmöten? Finns det olika 
kundnivåer?  
 
Vilka egenskaper anser ni är viktiga att beakta då en affärsrelation ingås?  
 
Vilka är de viktigaste aspekterna vid en kreditbedömning? Vad baseras kreditbedömningen 
på? 
 
Märker ni att det finns olika stilar hos rådgivare vid kreditrådgivning på ert kontor? Vilka? 
 
Anser ni att kundrelationerna bör/kan förbättras? I sådana fall, på vilka sätt?  
 
Hur mycket information har ert kontor fått angående de nya kapitaltäckningsreglerna? 
Kommer företagskunderna att bli informerade om förändrad kreditgivning? 
 
Hur tror ni att Basel II kommer att påverka ditt arbete med kreditgivning? Vilka förändringar 
väntas ske eller har skett? Fördelar? Nackdelar? 
 
Hur kommer en utlåningssituation till små och medelstora företag se ut i och med att man 
differentierar räntan med hänsyn till risk? Kommer synen på säkerhet förändras?  
 
Hur kommer kundrelationerna med företagskunderna att påverkas? 
 
Tror ni att det kommer att innebära för- eller nackdelar för kunderna?  
 
Innebär införandet för- eller nackdelar för banken?  
 
Tror ni att de nya reglerna kommer att påverka konkurrensen mellan bankerna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


