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Sammanfattning 
Titel: Basel II: Behöver regelverket modifieras? 

– En empirisk studie om riskhantering i en liten bank och en stor bank i Sverige. 

Termin: VT 2010, Södertörns Högskola 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi C, Finansiering 

Författare: Shveta Saxena & Saideh Mousavi 

Nivå/poäng: Kandidatuppsats, 15 hp 

Handledare: Maria Smolander 

Nyckelord: Basel II, kapitaltäckningsgrad, kreditförlustnivå, K/I-tal, riskhantering 

Problemformulering:  

Har Basel II visat någon skillnad i riskhantering för en mindre bank gentemot en större bank 

under finanskrisen? 

Är Basel II ett stabilt regelverk för bankerna att klara av oväntade förluster och kriser? 

Behöver Basel II regelverket modifieras? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera riskhanteringen utifrån Basel II i Forex Bank och 

Swedbank med hjälp av befintliga nyckeltal. Vidare ska det undersökas hur väl regelverket 

fungerar i praktiken.  

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ och kvantitativ ansats där djupintervjuer med 

bankerna och analys av nyckeltal står till grund för uppsatsen. 

Teori: Regelverket Basel II står som ett internationellt krav för banker vid beräkning av 

kapitaltäckning. Minimum kravet för bankerna ligger idag på 8 % av de riskvägda 

tillgångarna. Detta medför att bankerna måste lägga stor vikt på de finansiella risker som tas. 

Regelverket är utformat utifrån tre grundpelare; grundläggande kapitalkrav, riskbedömning 

och tillsyn samt informationskrav.  

 



 
 

 
 

 

Slutsats: Basel II har visat en tydlig skillnad i riskhantering mellan banker med olika 

marknadspositioner. Regelverket är svårare att tillämpa i praktiken för en mindre finansiell 

institut då de inte har möjligheten att applicera de avancerade metoderna som regelverket 

innehåller. Detta har även medfört att resultat som har framkommits i form av nyckeltal från 

studien inte kunnat jämföras med varandra.  Slutsatsen är att regelverket bör modifieras för 

att kunna vara anpassningsbar för alla banker samt att den ska ta likviditetskriser i beaktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Abstract 
Title: Basel II :  Does the framework need to be modified? 

- An empirical study on risk management in a minor and major bank in Sweden 

Term: Spring 2010 

Subject/Course: Business economics, finance 

Authors: Shveta Saxena & Saideh Mousavi 

Level and credits: Bachelor thesis, 15 credits 

Keywords: Basel II, Capital Adequacy Ratio, Cost/Income Ratio, Risk Management 

Definition of problem:  

Has Basel II shown any difference in risk management for a minor bank  

compared to a major bank during the credit crunch? 

Is Basel II a stable regulatory framework for banks when dealing  

with unexpected losses and crises? 

Does the Basel II framework need to be modified? 

Purpose of study: The purpose of this paper is to analyze risk management based on the 

Basel II framework in Forex Bank and in Swedbank using the above mentioned keywords. It 

will also be studied how well the regulatory framework works in practice.  

Method: The essay is based on a qualitative and quantitative approach in which interviews 

with banks and analysis of key words are the basis of the study. 

 

 

 



 
 

 
 

Theory: The regulatory framework of Basel II is an international requirement for banks for  

the calculation of capital. Minimum requirement for banks is currently at 8% of the risk 

weighted assets. This means that banks must place great emphasis on the financial risks 

taken. The framework is designed based on three pillars: Calculation of minimum capital 

requirements, Supervisory Review Process and Market Discipline. 

Conclusion: Basel II has shown a clear difference in risk management between banks with 

different market positions. The regulatory framework is difficult to apply in practice for a  

small financial institution as they have no ability to apply the advanced approaches that the  

regulatory framework contains. This has also led to findings that have emerged from key  

words used in the study that could not be compared to each other. The conclusion is that the  

regulations should be modified to be adaptable to all banks and that it must take into  

consideration liquidity crises. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Under 2000-talet infördes de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel II för banker. Målet med 

reglerna är att skapa stabilitet, bättre riskhantering och försöka skapa rättvisare konkurrens på 

den internationella marknaden. I slutet på 80-talet offentliggjorde Basel kommittén (BCBS) 

som har sitt säte i staden Basel i Schweiz (och därav fått namnet) en del minimum krav för 

banker i olika länder gällande deras kapitaltäckning vid olika risksituationer som dem kan 

tänkas vara utsatta för. Denna regel kom senare att påläggas på de olika länderna. Basel I som 

var den ursprungliga regeln har alltså nu uppdaterats med nya riktlinjer och därmed ändrat 

namnet till Basel II. Riktlinjerna inom Basel II håller i dagsläget fortfarande på att verkställas 

av flera länder som ännu inte har hunnit anpassa regeln efter deras bankväsen. 

Basel kommittén bildades efter en ganska invecklad nedläggning av en tysk baserad bank på 

70-talet där en del tyska banker hade släppt ut valutan tyska mark i växel mot amerikanska 

dollar hos den tyska banken ”Herstatt” i New York . Med tanke på tidsskillnaden mellan de 

olika bankerna som befann sig i Tyskland och banken som var i USA uppstod det en stor 

differens i valutorna när pengarna i slut ändan skulle betalas ut till tredje part i amerikanska 

dollar. Detta resulterade alltså i att den tyska banken ”Herstatt” till sist blev avreglerad och 

G-10 länderna bildade snabbt ” the Basel Committee on Banking Supervision ”(BCBS) under 

tillsyn av ” the Bank of International Settlements” (BIS) 1.  

Kommittén är tänkt att först och främst fungera som ett verktyg för ett kontinuerligt 

gemensamt arbete för medlemsländerna om alla frågor som handlar om banktillsyn. 

Inledningsvis diskuterade den formerna för internationellt samarbete för att kunna stänga alla 

luckor som kan tänkas uppstå i kontroll - nätet men ett mer specifikt mål har varit att försöka 

förbättra förståelsen och kvaliteten på banktillsyn i hela världen vilket den syftar att göra på 

tre huvudsakliga sätt genom:  

- utbyte av information om de nationella tillsynsmyndigheternas arrangemang 

                                                            
1 http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm 
1  http://www.bis.org/bcbs/history.pdf 
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- att effektivisera tekniken som används för att övervaka den internationella 
bankverksamheten  

- att fastställa ett antal minimikrav och normer för tillsyn inom områden där de anses 
vara önskvärt2 

Basel Is primära fokus låg på bankernas kreditrisk. De olika bankernas tillgångar blev 

klassificerade och uppdelade i fem olika kategorier. Ett av kraven inom Basel I var att de 

internationella bankerna var tvungna att ha kapital som var lika med 8 % av de riskbaserade 

tillgångarna de hade. Bankerna ska alltså ha en minimum buffert för att bland annat klara av 

oväntade förluster och kriser. I slutändan kan man förstå att kapitaltäckning är viktigt för att 

skydda spararnas kapital och att bankerna utgör en viktig roll för samhällsekonomin3.  

 

1.1.1 Problemdiskussion 

 

Från tidigare beskrivning av Basel regelverket förstår man att banker utgör en viktig 

samhällsfunktion. Om det finns brister i ett banksystem kan det bland annat orsaka långvariga 

kriser. Baselkommittén bildades som sagt på grund av en rörig avveckling av den västtyska 

banken Herstatt. Regelverket tillsattes för att se till att banker jobbar på samma nivå och 

utifrån samma regler med sin riskhantering. Basel I visade sig inte vara ett tillräckligt 

hjälpmedel under finanskrisen som pågick under 90-talet. Detta var en av faktorerna till att 

det nya regelverket implementerades i form av Basel II. Hur stabilt är då Basel II?  

Det har debatterats mycket kring ämnet och mycket tyder på att det nya regelverket 

fortfarande har brister. ”Storbankerna har problem, trots lysande nyckeltal. Regelsystemet är 

otillräckligt och borde reformeras i grunden, skriver Affärsvärldens Anders Billing.”4  

Hur har de nya kapitaltäckningsreglerna Basel II påverkat det svenska bankväsendet?  Finns 

det skillnad i riskhantering utifrån Basel II för en mindre bank gentemot en större bank? Har 

bankerna mer ”press” på sig vad gäller riskhantering idag? Hur har detta påverkat de under 

finanskrisen?  

                                                            
2 http://www.bis.org/bcbs/history.pdf 
3 http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm 
4 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article497425.ece 
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1.2 Problemformulering 

 

Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen ska följande problem belysas: 

 

Har Basel II visat någon skillnad i riskhantering för en mindre bank gentemot en större bank 

under finanskrisen? 

Är Basel II ett stabilt regelverk för bankerna att klara av oväntade förluster och kriser? 

Behöver Basel II regelverket modifieras? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera riskhanteringen utifrån Basel II i Forex Bank och 

Swedbank med hjälp av befintliga nyckeltal. Vidare ska det undersökas hur väl regelverket 

fungerar i praktiken 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen har avgränsats till att jämföra hur regelverket har påverkat två svenska banker med 

olika marknadspositioner; Swedbank och Forex Bank. Geografiskt sätt har det avgränsats till 

Sverige. Valet av bankerna har baserats på den marknadsposition bankerna idag befinner sig i 

och är enligt författarna ett representativt urval för att på bästa sätt uppfylla uppsatsens syfte. 

Övriga banker i Sverige har exkluderats i studien på grund av att tillgängligheten av flera 

respondenter har visat sig vara limiterat. Vidare ska uppsatsen avgränsas till att analysera 

bankernas årsredovisningar från år 2007-2009 med förklaringen att forskarna anser att detta 

är ett lämpligt tidsintervall för att mäta riskhanteringen bland annat under finanskrisen. Ett 

undantag har gjorts där nyckeltal har analyserats från hela koncernens årsredovisningar för 

respektive bank. Detta har gjorts med anledning att det inte var möjligt för författarna att få 

fram befintliga nyckeltal från den svenska verksamheten. 
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2. METOD 
 

Kunskaper i metod är inget självändamål utan ett redskap för att uppnå de målsättningar man 

har med olika undersökningar och med sin forskning.5 Inom vetenskapen finns det olika sätt 

att gå tillväga för insamlandet av data, det man oftast brukar skilja på är den kvantitativa och 

den kvalitativa metoden . Dessa två synsätt är förknippade med det positivistiska och 

hermeneutiska synsättet och är anpassade utefter den information studien avser att forska som 

antigen kan bestå av hård eller mjuk data. 

 

2.1 Kvalitativ Ansats 

 

Utgångspunkten i kvalitativa undersökningar är mjuk data oftast i form av texter som måste 

tolkas och bearbetas. Det som karakteriserar kvalitativa ansatser är att den: 

- studerar mjuk verklighet 

- söker meningssamband 

- går in på djupet 

- ger helhetsförståelse 

- ger närhet till dem som studeras (deltagarideal) 6 

Uppsatsen är baserad på både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod, kvalitativ då 

djupintervjuer med bankerna står i fokus. Vidare ska nyckeltal analyseras och tolkas utifrån 

bankernas årsredovisningar för att kunna mäta det uppsatsen avser att mäta för att ge 

tillförlitlig och objektiv information. 

                                                            
5 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa studier s.11  
6 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 74 
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2.1.1 Intervjuer 

 

Steinar Kvale (1997) karaktäriserar den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal med en 

struktur och ett syfte. Intervjufrågorna är baserade på den typ av information forskaren söker 

att få. Det finns olika typer av forskningsintervjuer som kan vara; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade.7 Det som kännetecknar en semistrukturerad intervju är 

att intervjuaren ställer en rad frågor inom ämnet som ska besvaras. Svaren kan dock vara 

allmänt öppna och det finns rum för eventuella tillägg och ändringar. Uppsatsen har använt 

sig av en semistrukturerad intervju där frågor om Basel II ställts för att få bankernas 

uppfattning kring ämnet, respondenten har då kunnat tillägga och utveckla svaren med egna 

idéer. 

Fördelen med personliga intervjuer är: 

• att dessa är lätta att arrangera 

• att synpunkter och uppfattningar kommer till uttryck under intervju från en källa, dvs.  

respondenten 

• lätt att kontrollera 8 

 

2.2 Kvantitativ Ansats   

 

Kvantitativ metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskapen för de arbetssätt där 

forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 

statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara 

hypoteser.9 Kvantitativa ansatser studerar oftast hård data. Fördelen med kvantitativ data är 

att man kan använda sig av avancerade bearbetningsmetoder såsom statistiska program. Detta 

gör att man kan få ett begripande resultat i form av tabeller och grafer, dessutom är det 

mindre tidskrävande.10 Författarna ska bland annat med hjälp av lämpliga nyckeltal analysera 

hur riskhanteringen har skett i respektive bank under bland annat finanskrisen. 

                                                            
7 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 96 
8 Denscombe, Martyn (2006), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur s. 135-136 
9 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod, 2010-04-22 
10 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod; Malmö s.25 
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2.3 Urval 

 

Urvalet baseras på storleken på en undersökning. Oavsett hur liten undersökningen är, bör 

man alltid sträva efter att få ett så representativt urval som möjligt 11. Vid subjektivt urval 

”handplockas” urvalet för undersökningen. Denna typ av urval görs vid situationer då 

forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, 

och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mer 

värdefulla data12. Samtliga företag som är valda till genomförandet av studien anses uppfylla 

de krav som författarna ställer för att uppfylla uppsatsens syfte. Undersökningen har 

avgränsats till att studera två banker med olika marknadspositioner. Bankerna som är valda är 

Swedbank och Forex Bank. Motiveringen till detta är att dessa banker idag befinner sig på två 

olika marknadspositioner, och det intressanta för uppsatsen är att se hur utsatta bankerna har 

varit gällande riskhantering och om lagen om Basel II bidragit till stabilitet för bankerna. 

Huvudsakligen försöker författarna hitta ett samband mellan Basel II och den position 

bankerna befinner sig i idag. Data som har hämtats från företagens årsredovisningar är 

hämtade från 2007-2009. 

 

2.4 Datainsamling 

 

Som det tidigare har nämnts tillämpar uppsatsen båda forskningsmetoderna och 

datainsamlingen har skett genom litteratur, årsredovisningar, nyckeltal och 

informationssökning på Internet. Forskarna anser att de har använt sig av de rätta metoderna 

för att få djupare inblick om problemområdet och för att uppfylla syftet med studien. 

 

2.4.1 Primärdata 

 

Primärdata är benämning på nya data som samlas in vid olika undersökningar.13 

Tillvägagångssättet brukar oftast vara mer tidskrävande då forskaren försöker hitta data som 

                                                            
11 (s. 148, introduktion till forskningsmetodik). 
12 . Denscombe, Martyn (2006), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur s.37 
13 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod; Malmö : Gleerup, 
2009,s.45 
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inte redan är granskat och som anses vara mer relevant för forskningsområdet. Uppsatsen har 

använt sig av primärdata i form av djupintervjuer med respektive bank som kommer att 

bearbetas och analyseras. 

 

2.4.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är data som redan bearbetats och använts till tidigare forskning.14 Problem som 

kan dyka upp med sekundär data är att det är lätt tillgängligt och att man inte har lika stor 

kontroll över kvaliteten på datamängden. Därför är det bra att granska materialet flera gånger 

för att öka validiteten och reliabiliteten. Vid utförandet av studien har det tagits hänsyn till 

vilka sekundära data som tagits med, därefter har de granskats ett flertal gånger. Uppsatsen 

har även tillämpat sekundärdata i form av tidigare forskning. 

 

2.5 Nyckeltal 

 

Nyckeltal är ekonomiska mått eller en kombination av ekonomiska mått som ger information 

om viktiga aspekter av ett företags ekonomiska situation. 15 Resultatet kan variera beroende 

på vilken storlek och vilken marknadsposition ett företag har. Nyckeltal fungerar i princip 

som en signal för hur lönsamt ett företag är eller som en varning för att se om företaget 

befinner sig i en kris situation. Samtidigt kan företag se hur de befinner sig i förhållande till 

sina konkurrenter i samma bransch16. 

 

2.5.1 Varför nyckeltal? 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera riskhanteringen utifrån Basel II i Forex Bank och 

Swedbank, dels för att se hur väl Basel II fungerar i praktiken och dels för att se om det finns 

någon skillnad eller ett samband med vilka marknadspositioner respektive bank har. 

Författarna anser att detta kan genomföras på bästa möjliga sätt med hjälp av att analysera 

bankernas nyckeltal som hämtas från bankernas årsredovisningar. De nyckeltal som har valt 
                                                            
14 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt : en introduktion till samhällsvetenskaplig metod; Malmö : 
Gleerup, 2009,s.45 
15 http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/nyckeltal.htm  
16 http://www.ne.se/lang/nyckeltal 
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anses vara relevanta för att belysa uppsatsens problemområde. Nedan sammanställs de 

nyckeltal som ska användas för studien. 

 

2.5.2 Kreditförlustnivå (CLR) 

 

Med kreditförluster åsyftar man dels de förluster som är fastställda, det vill säga konstaterade 

men även befarande förluster. CLR är ett mått på hur stor del av den totala utlåningen som 

har fallits bort och som inte bidrar till ett positivt kassaflöde.17 Beräkningen görs på följande 

sätt: 

 

CLR = Kreditförluster/Total utlåning 

 

2.5.3 K/I-tal 

 

K/I tal eller som det benämns Kostnad/Inkomst ratio visar sambandet mellan ett företags 

inkomster och kostnader. 18Beräkningen görs på följande sätt: 

K/I-tal: Kostnader/Intäkter 

 
2.5.5 Kapitaltäckningsgrad (CAR) 

 
Kapitaltäckningsgrad är ett mått som räknar på en banks stabilitet. Vidare bygger den på 

bankens riskvägda tillgångar i förhållande till dess kapitalbas. Det gamla regelverket Basel I 

har modifierats och i beräkningen av kapitaltäckning enligt den nya regleringen tar man även 

hänsyn till operativrisk. Kapitaltäckning med Basel II som bakgrund räknas på följande sätt: 

CAR = Kapitalbas/(kreditrisk RWA + marknadsrisk RWA + operativrisk RWA) 

                                                            
17 http://www.uppsatser.se/uppsats/0951471759/ s, 21 
18 https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=135 
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En banks kapitalbas enligt det nya regelverket ska vara 8 % av de riskvägda tillgångarna. En 

hög kapitaltäckningsgrad är ett tecken på att banken har goda förutsättningar för framtiden 

med utrymme för expansion.19 

 

2.6 Reliabilitet 

 

För att genomföra en studie är det viktigt att veta om data som används till studiens syfte är 

tillförlitlig, detta benämns med andra ord som reliabilitet. Reliabiliteten rör undersökningens 

data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas.20 Det finns olika sätt att 

testa datas reliabilitet. En möjlighet kan vara att upprepa samma undersökning på samma 

grupp vid olika tidpunkter och med jämna tidsintervaller. Blir resultaten samma varenda gång 

så anses det ha hög reliabilitet. Författarna anser att reliabiliteten med uppsatsens syfte är hög 

då det finns tillgång till både primär och sekundär data i form av intervjuer, litteratur, 

internet, artiklar och bankernas årsredovisningar. När det gäller sekundär data har det 

jämförts med olika källor för att öka reliabiliteten för uppsatsen. 

Sammanställningen som har gjorts för uppsatsen har skett med hjälp av datorprogrammet 

Microsoft Excel vilket anses vara ett tillförlitligt datorprogram. Vidare har detta gjorts 

upprepade gånger, både av författarna och även av utomstående för att få ett korrekt resultat. 

 

2.7 Validitet 

 

Validitet står för hur bra eller relevant data representerar ett fenomen. I forskningslitteraturen 

används begreppet validitet som alternativ för giltighet.21 Uppsatsens validitet anses vara hög 

då det finns tillgång till årsredovisningar samt personliga intervjuer med bankerna vilket 

anses vara en säker källa. Data är även inhämtat från olika internetbaserade källor som har 

jämförts ett antal gånger för att öka validiteten. 

                                                            
19 http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/19156/1/gupea_2077_19156_1.pdf 
20 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 28 
21 Johannessen, Asbjörn & Per Arne, Tufte (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 47 
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2.8 Källkritik 

 

Då stora delar av uppsatsen är grundad på sekundär data måste författarna hålla ett kritiskt 

förhållningssätt till de källor som använts eftersom dessa inte alltid är tillräckliga22. Sekundär 

data som använts för att uppfylla syftet är internet och litteratur i form av böcker samt 

tidigare forskning kring det valda ämnet.  Det har varit ytterst svårt att hitta många relevanta 

böcker inom ämnet eftersom det inte har skrivits så mycket om det i form av tryckt litteratur 

och därför har internet varit en stor utgångspunkt genom hela studiens gång. Då 

informationsteknologin i stort sett representerar 2000-talet och utgör en viktig del i samhället 

vore det ”fel” att inte använda sig av sådana källor, men de bör hela tiden granskas. 

Man kan även ifrågasätta internet som en källa till studien eftersom att detta verktyg är så 

pass öppet och tillgängligt att det är lätt att redigera information på många webbsidor utan att 

denna behöver vara tillförlitlig. Författarna anser dock att deras källor är tillförlitliga då de 

har använt sig av flera olika internet källor för att säkerställa att all information de har använt 

ger ett likvärdigt resultat.  Ett annat viktigt argument är samtidskravet dvs. moderniseringen. 

Samtidskravet förklarar i princip det senaste och aktuella inom problemområdet vilket anses 

vara mer relevant att grunda uppsatsen på än att basera den på gammal information. 

Årsredovisningar som använts för underlag uppfyller även samtidskravet enligt författarna. 

Därför anses de vara säkra eftersom de är lagstadgade och granskas av oberoende parter.  

 

 
 

                                                            
22 Lundahl, U & Skärvad, P-H 1999. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer 
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3. TEORI 

 

Den 26:e juni 2004 publicerades de nya kapitalkraven som uppstod som ett förslag till att 

ändra kapitaltäckningsreglerna från det som gällde under 1988-års avtal om 

kapitaltäckningsregler, dvs. Basel I regelverket23. 

 

3.1 Kapitaltäckning efter Basel II 

 

Basel II regelverket som kom ut efter en modifierad version av de gamla 

kapitaltäckningsreglerna Basel I har successivt bidragit till att skapa en högre frihet för 

bankerna vid val av metod för att kalkylera på deras kapitalbas. Detta är av nödvändighet för 

bankerna så att de alltid ska kunna gardera sig mot eventuella underskott i basen som kan 

uppstå som ett resultat av de kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som en bank är 

utsatt för. Generellt kan man säga att desto mer riskkänslig en metod är desto rättvisare bild 

ger den av risken i en verksamhet.  

  

Basel II kräver också att bankerna ska ha väl fungerande verktyg vad gäller deras 

riskhantering. Detta gäller på grund av att man önskar att bankerna ska lättare kunna bilda en 

uppfattning om de risker som kan finnas för deras verksamhet och som de dagligen utsätts 

för. Man önskar alltså att bankerna ska ha en så hög grad av kontroll över all dessa risker så 

att de är bättre rustade mot eventuella ”skador” som kan orsakas mot verksamheten. Bland de 

nya kraven inom Basel II regelverket ser man kraven om att bankerna regelbundet ska 

publicera all information som kan tänkas ha relation till deras finansiella verksamhet. I 

Sverige verkställdes regelverket den 1 februari 2007 i enlighet med de lagar och förordningar 

landet tillämpar24. 

 

Det nya regelverket består av tre grundpelare: 

  
1. Minimikapitalkravet: avser att stärka och utöka de standardiserade regler som 

fastställdes i Basel I 

                                                            
23 http://www.bis.org/bcbs/history.pdf 
24 http://www.fi.se/Templates/ListPage____2914.aspx 
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2. Tillsynsbedömningen av ett instituts kapitalkrav och intern bedömningsprocess 

3. Effektiv användning av information för att styrka att marknaden efterföljer och 

utnyttjar ”en säker och sund bankpraxis”25.  

Basel kommittén betraktar att dessa tre faktorer utgör i samråd med varandra de viktiga 

pelare som är nödvändiga för att uppfylla ett effektivt kapitalkrav. Basel II är alltså 

formulerat för att på ett bättre sätt hitta alla de dolda risker som bankerna kan tänkas vara 

utsatta för. Den ska även hjälpa bankerna i att bli mer kompetenta på att sköta alla de olika 

utvecklingar som har skett i den finansiella sektorn de senaste åren26. 

 

3.2 Grundläggande kapitalkrav – pelare I 

 

Inom Basel II regelverket har man alltså som redan nämnt ovan ställt krav på bankerna att de 

alltid ska ha en grundläggande kapitalnivå som krävs för att de ska kunna täcka de 

kapitalkrav som gäller för deras operativa,- marknads,- och kreditrisker. Som grundlag för 

deras beräkning ska de använda sig av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

(FFFS 2007:1). Detta ska dem göra i samråd med lagen om kapitaltäckning och stora 

exponeringar (2006:1 371).27 

 

3.2.1 Kreditrisk 

 

Det finns två metoder för bankerna att räkna ut deras kapitalkrav inom ramen för vad som är 

aktuellt för kreditrisken. Den första kallas för schablonmetoden och den andra för IRK-

metoden. Med stöd av schablonmetoden ska företagen enligt Finansinspektionens krav 

”klassificera sina exponeringar inom femton olika stadgade exponeringsklasser och därefter 

dela upp dessa i de riskvikter som följer av varje enskilt exponeringsklass”28. Den andra 

metoden som kallas för intern riskklassificeringsmetod är också en av metoderna som 

bankerna kan utnyttja för att räkna på kreditrisken men för att kunna tillämpa den sistnämnda 

                                                            
25 http://www.bis.org/bcbs/history.pdf 
26 http://www.bis.org/bcbs/history.pdf 
27 http://www.fi.se/Templates/ListPage____8257.aspx 
28 http://www.fi.se/Templates/ListPage____2951.aspx 
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metoden måste bankerna först och främst söka om tillstånd för detta hos 

Finansinspektionen29. 

 

3.2.2 Operativ risk 

 

Förklaringen på operativ risk innefattar först och främst det som enligt lagen klassificeras 

som en risk. Begreppet innefattar även ”risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga 

eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser". 

Man har tre metoder för att räkna ut den operativa risken inom Basel II: 

Den första metoden, Basmetoden är som namnet tyder det som gäller som grundsatsen för 

alla banker om man inte väljer att tillämpa någon ut av de mer avancerade metoderna som 

följer nedan. 

Det andra tillvägagångssättet för bankerna att använda sig av vid beräkning av den operativa 

risken är schablonmetoden. Den har byggts genom en förbättring av basmetodens innehåll 

och har alltså förnyats för att ta i beaktandena hela den finansiella verksamheten för 

bankerna. Dvs. att schablonmetoden tar i beräkning även de delar av verksamheten som inte 

behöver vara utsatta för risker i samma grad som den operativa risken blir utsatt för.  

Som den sista metoden kan företagen tillämpa AMA-metoden. AMA- metoden är också en 

form av intern riskmätningsmetod för att kalkylera fram den operativa risken30. 

 

3.2.3 Marknadsrisk 

 

Basel II reglerna som gäller för marknadsrisken kräver att bankerna ska räkna fram ett 

”kapitalkrav för de ränte- och aktiekursrisker som de har i deras handelslager, 

avvecklingsrisker och motpartsrisker i handelslagret samt de valutakurs- och råvarurisker 

som gäller för hela verksamheten”. 

Utifrån Basel II kan företagen uppskatta marknadsrisken antigen genom att räkna på olika 

typer av schablonmetoder alternativt kan de utnyttja mer interna och avancerade metoder31. 

                                                            
29 http://www.fi.se/Templates/ListPage____2951.aspx 
30 http://www.fi.se/Templates/ListPage____1370.aspx 
31 http://www.fi.se/Templates/ListPage____8250.aspx 
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3.2.4 Kapitaltäckningsrapportering 

 

Informationen om hur man i varje finansiell institut lyckas uppfylla kraven inom Basel II 

måste man regelbundet redovisa för Finansinspektionen. Till detta kan bankerna använda sig 

av de föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen ställer som krav vid 

offentligörandet av kapitaltäckningen (FFFS 2007:1)32. 

 

3.3 Riskbedömning och tillsyn - pelare II 

 

Basel II regelverket gör anspråk på bankerna att deras riskhantering ska vara tillräcklig stabil 

så att de är så bäst utrustade mot alla risker som de kan tänkas ställas mot.    

Detta ska bankerna göra genom att använda sig av uppdaterade metoder som till exempel den 

interna kapitalutvärderings metoden (IKU) så att de kan ”bevara ett kapital som till belopp, 

slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som det är, eller 

kan komma att bli exponerat för33.  

  

3.4 Informationskrav- pelare III 

 

Pelare III inom Basel II kräver att bankerna ska offentliggöra all den information som anses 

vara aktuell gällande deras kapitaltäckning och riskhantering34. 

3.5 Tidigare Forskning 

 

Det har skrivits mycket kring regelverket Basel II och hur den har fungerat för bankerna i 

deras arbete med riskhantering. Åsikterna inom området är många men en gemensam 

nämnare är att regelverket bör modifieras ännu en gång för att den ska bli tillräckligt stabil. 

 

I en undersökning genomförd av Gunnar Wahlström gjord på fyra storbanker i Sverige kom 

han fram till att bankerna var eniga i att Basel II är ett bra verktyg för att mäta 

riskhanteringen inom respektive bank men att det i praktiken har visat sig vara svårt. En 
                                                            
32 http://www.fi.se/Templates/ListPage____3635.aspx 
33 http://www.fi.se/Templates/ListPage____7833.aspx 
34 http://www.fi.se/Templates/Page____8218.aspx 
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annan faktor som framgick av hans intervjuer var att implementeringen av regelverket krävde 

otroliga mängder av resurser. Vidare påpekar han att Basel Kommittén har upprepade gånger 

betonat att Basel II inte bör betraktas på något sätt som en slutgiltig lösning eftersom den 

kommer att fortsätta att driva utvecklingen och standardiseringen av internationella 

bankregler. Avslutningsvis menar han att Basel kommittén är öppna för förslag till 

förbättringar och har en kontinuerlig öppen dialog med banker och andra finansiella institut.35  

 

I en uppsats skriven av två studenter från Mälardalens Högskola i Västerås, lyfter de fram 

skillnader i riskhantering utifrån Baselregelverket i en liten och stor bank. Efter 

genomförandet av studien har de kommit fram till att småbanker har det svårare med att 

implementera metoder inom Basel II för att det bland annat är mer resurs- och 

kostnadskrävande för de. Gemensamt för deras urval var att regelverket även bidragit till en 

riskjusterad prissättning. Det vill säga att bankerna har blivit noggranna i sina analyser och 

bedömningar av kreditriskerna, och tar betalt efter risken. Eftersom Basel II inte riktar in sig 

på likviditetskris har den i deras undersökning pekats som en av orsakerna till den senaste 

finanskrisen. De tar även upp att bankerna har lagt för stor fokus på kraven inom pelare I och 

därmed försummat kraven i den andra- och tredje pelaren. Slutligen menar de att den större 

banken har varit vinnaren utifrån Basel II regelverket.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
35 http://www.sciencedirect.com 
36 http://www.uppsatser.se/uppsats/607324ebb8/ 
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4. EMPIRI 
 

4.1 Företagspresentation – Swedbank 

 

Swedbank grundades år 1820 i Göteborg som Sveriges första sparbank. Förebilden kom efter 

en europeisk bank. Swedbank har sin grund i jordbrukskassorna som hade för avsikt att 

tillgodose det växande behovet av kapital inom jordbruket. År 1915 grundades den första 

jordbrukskassan i Västerhaninge i ett område som ligger utanför Stockholm. Banken 

utvecklades och ändrade sitt namn flertal gånger under åren som gick och 1992 ombildades 

dåvarande ”Föreningsbankerna” till att vara ett förenat bankaktiebolag. Vid den här tiden 

fanns det ca 350 lokala Föreningsbanker. När banken under det dåvarande namnet 

”FöreningsSparbanken” etablerades år 1997 förvärvdes de flesta av de fristående 

sparbankerna Föreningsbankens kontorsverksamhet på sin ort. I början av 2005 tog banken 

nästa steg i utvecklingen av banken när de köpte Hansabanken som driver bankrörelse i de 

baltiska länderna och i loppet av 2006 beslutade deras styrelse att koncernen skulle anta det 

gemensamma namnet ”Swedbank”37. 

Swedbanks vision är "att vara den ledande finansiella institutionen på marknader där de är 

verksamma".38 

Banken har idag kontor i Sverige, de baltiska länderna och i Ukraina. Swedbank koncern  

finns också i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New 

York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. 

 

 

 

 

 

                                                            
37 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html 
38 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,160065,00.html 
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4.1.1 Sammanställning av intervju med Swedbank 

 

Intervju med Magnus Carlehed, Chef för Koncernens Kreditriskkontroll, Swedbank 

 

1. Vad anser Ni är syftet med Basel reglerna? 

Magnus Carlehed framhåller att Basel reglerna är internationella, dvs. reglerna är inte 

individuellt anpassade efter varje lands behov. Det viktigaste syftet är att se till att bankerna 

har tillräckligt med kapital i förhållande till sin risk. Detta gör man främst för att trygga 

samhällsintresset av att bankerna inte ska behöva statsingripanden. Staten fungerar ju som en 

yttersta garant för bankerna. Han tar upp ett exempel med Saabaffären. Om Saab går under 

skulle det inte äventyra hela samhället, men skulle däremot en bank gå under och folk skulle 

tappa sitt förtroende för banksystemet har det visat sig att det brukar bli revolution inom två 

veckor. Därför har man regelverk som ska se till att bankerna klarar sig själva så långt det går 

vilket även är syftet med Basel reglerna dvs. att upprätthålla en tillräcklig kapitalnivå. Basel 

Is krav på minimum nivå visade sig vara alltför trubbigt och ledde till oönskade effekter 

såsom regelverksarbitrage och därför har det utvecklats i form av Basel II. 

 

     2. Vad har verkställandet av Basel II inneburit för Er bank? 

       - Hur har den påverkat bankens arbete vid riskhantering? 

       Det har inneburit jättemycket, först och främst när det gäller en bank måste man alltid se till 

att uppfylla regelverket. Man beräknar riskvägda tillgångar för varje kredit. Grunden i detta 

är ett eget ratingsystem med bedömning av PD (probability of default) och LGD (loss given 

default) för varje kredit. Sen finns det formler där man stoppar in dessa parametrar och får 

fram riskvägda tillgångar för krediten. Detta kallas IRB. När man initialt gjorde denna övning 

för Swedbanks del visade det sig att de riskvägda tillgångarna blev 30 % lägre. Det gör att 

kapitalkvoten blir 30 % bättre vilket är jättebra för en bank för då har man mer kapital än vad 

man faktiskt behöver. Detta kan man då använda för att expandera eller dela ut till 

aktieägarna och då blir det en ”business case” för bankerna vilket man har fått se främst i 

Sverige som beror på marknaden man har här. Det är dock intressant för alla länder. 

Swedbank hade en tydlig business case, det ena var ju att det nya regelverket visade att man 

behövde mindre kapital vilket är jättebra framför allt ur aktieägarnas perspektiv, det andra är 

att man får bättre beskrivning av risken. Swedbank har ju en stor bolåneportfölj i Sverige med 

mycket låg risk, och den fick orimligt högt kapitalkrav i det gamla regelverket.  Basel II har 
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påverkat banken jättemycket, dels för att kapitalkravet totalt sätt har minskat, och dels för att 

man kan jobba med detta som ett styrmedel i verksamheten. 

 

- Under finanskrisen? 

Krisen handlade mera om en likviditetskris och Basel II handlade inte om de frågorna, något 

som han tror kommer att komma under Basel III. Däremot kan man säga att Swedbank har 

gjort stora kreditförluster som redan är känt, framför allt i Baltikum och Ukraina. I Ukraina 

hade man inte anpassade modeller där använde man sig istället av mer standardiserade 

modeller. I Baltikum hade man dessa modeller vilket naturligtvis kan leda till diskussioner 

om modellernas funktionssätt eftersom man inte lyckades förutspå det som hände. Modeller 

är bara ett verktyg bland många och absolut inte kompletta och fullkomliga. 

 

      3. Hur har Basel II regelverket påverkat kreditbedömningsprocessen i Er bank? 

Modellen är inte det enda verktyg man använder. Däremot så är de användbara för att 

automatisera och effektivisera kreditprocessen för privatpersoner och därigenom skapa ett 

lönsammare system. En kredithandläggare ska alltid ta det sista beslutet. När det kommer till 

företag måste man gå mycket mer på djupet. Man måste bland annat ta del av deras nyckeltal 

och deras affärsidé, bedöma ledningen osv. Detta görs både inom modellerna och utöver 

dessa. Visst har det påverkat men det finns också en traditionell kreditbedömningsprocess 

som man måste använda sig av. 

- Hur har Er kundbas påverkats ut av detta? 

Enligt Carlehed är det svårt att bedöma. Swedbank har en strategi att rikta in sig på små och 

medelstora företag, den strategin har inte ändrats, menar han. 

 

     4. Anser ni att Basel II har varit till hjälp för er att hantera oväntade förluster och 

kriser? 

Pelare II inom Swedbank bygger på stresstest och analyser snarare än Economic Capital 

modeller. Här tittar på man på bankens alla risker. Utöver denna beräkning gör man även en 

bedömning och ställer sig frågan, räcker verkligen det kapitalet man har? Då tittar man först 

på kreditriskerna igen för även om man har egna modeller kan det vara något som man 

missat. I teorin ska man inte gå under 8 % av riskvägda tillgångar och i praktiken har det 

visat sig att man inte får gå under 10 % för marknaden är mycket hårdare än regelverket just 

nu, den förväntar sig en högre kapitalisering. Arbetet Swedbank driver inom pelare II är att 

simulera olika scenarion som de tar fram i samråd med deras ekonomiska experter. Frågor 
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man ställer då är vad som skulle kunna hända i värsta fall, och inte vad de tror skulle kunna 

hända. De tar alltså upp olika krisscenarion för några år framåt för att på bästa sätt försöka 

rusta upp sig genom att försöka räkna ut hur det skulle kunna påverka banken. 

 

      5. Vilka skillnader anser Ni att det finns mellan små och stora banker i att finansiera sig 

efter Basel II regelverket? 

"Har inga synpunkter på detta" 

6. Anser Ni att Basel II är nödvändigt för banker vid riskhantering? 

Det är ett regelverk som är nödvändigt för svenska banker, det är lagstiftat så man kan inte 

välja om man vill följa den eller inte. Det är ett obligatorium men med olika alternativa 

metoder som är mer eller mindre avancerade . Swedbank har valt att följa den mellersta nivån 

för kreditrisker (IRB-foundation).  Det är upp till bankerna själva att välja vilken metod de 

vill använda men det finns en förväntan från FI att om man är en stor bank ska man välja mer 

avancerade metoder.  Det finns incitament i regelverket så att om bankerna bland annat 

förbättrar sin riskhantering ska de belönas för detta, man vill alltså uppmuntra bankerna att gå 

från mindre avancerade metoder till mer avancerade metoder. Bankerna belönas för detta 

genom att de kan få ner kapitalkravet men de måste självklart få sina metoder godkända först. 

 

      7.  Är det något ni tycker bör ändras eller tilläggas till Basel II regelverket? 

Det är en självklarhet att det finns brister i ett sådant system, man kan heller aldrig förvänta 

sig att få ett sådant system att bli perfekt. Däremot kommer det nu komma en del förslag på 

förändringar i form av den så kallade Basel III. Mer regleringar är på väg, bland annat utifrån 

en QIS (quantiative impact study) där man ber bankerna inom de olika länderna testa olika 

metoder och sen göra en sammanställning av testerna inom varje land och försöka hitta de 

mest verklighetsbaserade förslagen. 
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4.1.2 Swedbank enligt Pelare I 

Kreditrisker  

 

Den lågkonjunktur som hela världen har fått åskåda de senaste åren har slagit hårt på 

Swedbanks globala verksamhet. Ett exempel är deras Baltiska verksamhet som fick ta det 

största bakslaget efter att i flera år ha stått för den högsta andelen av koncernens tillväxt 

under åren innan finanskrisen. Under år 2009 minskade Swedbank koncernens sammanlagda 

utlåning med ca 2 %. Detta beror på att de har minskad deras utlåning för att tillgodose de 

krav som ställts om nedsättning av krediter. 

För att minska sina kreditrisker har banken försökt förnya och bättra på ”kvaliteten” på sina 

risker. Detta har de försökt göra genom att etablera nya avdelningar som arbetar med 

restruktureringen av bland annat säkerheten kring de kreditrisker som banken kan tänkas ha. 

De har även riktat sin fokus på bankens avkastning och försökt komma med insatser för att 

reducera deras riskvägda tillgångar. Det senaste året lyckades de minska på deras riskvägda 

tillgångar motsvarande 13 % genom en förhöjd fokus av det ovannämnda39. 

 

Marknadsrisker  

 

Året 2008 var ett extremt oroligt år för den finansiella sektorn. Detta resulterade i att 

centralbankerna runt om i världen var tvungna att gå in med en rad åtgärder för att skapa 

stabilitet, bland annat riktat mot den finansiella sektorn. 

 För Swedbanks del resulterade detta i goda resultat som ett svar på den insats koncernen fick 

göra för att bland annat förbättra deras riskhantering. Oroligheterna kring deras baltiska 

verksamhet med dess påverkan på valutariskerna har ständigt kontrollerats genom att de 

modeller som används har fått genomgå omfattande stresstester innan dessa kunde förvaltas 

aktivt40. 

 

Likviditetsrisker  

 

Som ett led i att försöka stabilisera läget i den finansiella sektorn har de olika länders 

                                                            
39 http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942862,00.pdf s.1 + 10-16 
40 http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942862,00.pdf s. 1 + 17-19 
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centralbanker föreslagit annorlunda hjälpmedel för att försöka dämpa effekterna efter 

finanskrisen. För Swedbanks del har man sett staten med dess säkerhetsfond som den mest 

positivt inställda aktör eller institut med hänsyn till bankens likviditet. Man har även fått se 

hur marknaden har återhämtat sig successivt genom att öka deras riskbenägenhet. 

Nyemissionen som gjordes i september 2009 för Swedbanks del har även bidragit i att öka 

deras medel och banken har kunnat visa på höga siffror vid utfärdandet av deras obligationer 

och värdepapper. Detta har också bidragit till att bankens likviditet ökat i mycket hög grad41. 

 

Operationella risker  

 

Olika faktorer som till exempel finanskrisen, den politiska obalansen som härjat i en del 

länder och en hög grad av bedrägerier riktat mot banken utifrån har bidragit till ett turbulent 

år även för Swedbank. Banken anger i sin pelare I rapport att koncernen har sett en markant 

tillväxt i både de interna och externa risker som de utsätts för. Banken fortsätter dock 

effektivt sitt arbete med att skapa trygghet i deras administrativa arbete så att de kan starka 

bankens beredskapsnivå vid bland annat oväntade förluster och kriser42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
41  http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942862,00.pdf s. 1+ 20 
42 http://www.swedbank.se/sst/www/inf/out/fil/0,,942862,00.pdf s.1 + 22-24 
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4.2 Företagspresentation – Forex Bank AB 

 

Forex Bank grundades år 1965 med sitt första växlingskontor på Centralen i Stockholm. 

Grundaren, Rolf Friberg och numera styrelseordförande har med all framgång utvecklat 

verksamheten från att enbart vara ett växlingskontor till bankverksamhet. Det hela började år 

1927 då barberaren Gyllenspets som drev sin frisersalong på centralstationen upptäckte att 

många av hans kunder var turister och hade ett stort behov av att växla sina pengar. 

Frisersalongen blev så småningom till ett växlingskontor som ett tag drevs av Statens 

Järnvägar. År 1965 togs kontoret över av Rolf Friberg och var det enda växlingskontoret som 

hade tillstånd från Riksbanken att handla med valuta. Förutom valutaväxlingen som dragit in 

flera miljarder kronor satsar Forex Bank sedan år 2003 ständigt på att utveckla sin 

bankverksamhet. Idag har banken expanderats och har cirka 125 bankbutiker i Norden . 

Företagets affärside går bland annat ut på att Forex bank ska vara det bästa valet vid 

valutaväxling och kontanthantering samt att deras banktjänster ska vara snabba, enkla och 

prisvärda. Nyligen har banken blivit utvald till ” Årets Uppstickare 2009 ” enligt tidningen 

privata affärer med motiveringen: "En bank som växlat spår från enbart valuta till bredare 

tjänster och därmed fyller tomrum som bankkunder efterlyst".43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 http://www.forex.se/sv/Om-FOREX/ 2010-04-18 , 19:23 
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4.2.1 Sammanställning av intervju med Forex Bank AB 

 

Intervju med Forex Riskmanager, Anders Björkvall 

1. Vad anser Ni är syftet med Basel reglerna? 

Generellt gäller det även för Forex att de ska ha nog med kapital för deras risker. Företagets 

ambitioner går i hand med alla de reglerna verkligen syftar till, det vill säga att skydda insättarnas 

kapital. Banken ska inte ta några risker så att de som investerar kapital i banken ska bli av med dem. 

Vidare menar Björkvall att finns det nedskrivna regler som måste följas måste mer fokus läggas på 

dem. Han brukar regelbundet träffa många från samma bransch där de diskuteras vilka framgångssätt 

som anses vara lämpligt i arbetet med riskhantering. Styrelsen på Forex Bank tycker att det är viktigt 

att det ska finnas tillräckliga resurser för att utföra sådana företeelser. Björkvall tycker vidare att det 

också handlar mycket om konkurrensen när reglerna inom Basel 2 fastställs. Bankerna är ju ganska 

olika och det är skillnad mellan länder och banker. Det straffar olika hårt. Banken har full förståelse i 

att följa dessa regler, men vad gör en bank egentligen? Hur tillämpas reglerna i praktiken? 

Det de gör är att de tar på sig risker, de sparar kapital och lånar ut till andra och i samma förfarande 

ska man bedöma risken rätt. Skillnaden mellan Forex Bank och övriga banker är att de ska vara bättre, 

ge bättre pris och hantera risker på bättre sätt. Forex Banks kärnverksamhet ligger i valutaväxling, 

därför måste de tänka på att ta varje risk med försiktighet. Banken har inte direkt  alla de resurser som 

stor bankerna har, men de vill vara bäst på de dem gör. I slutändan handlar det om att kunden ska vara 

nöjd. Banken vill självklart generera vinst och erbjuda prisvärda tjänster till sina kunder. Det de lägger 

ner mycket tid på är blancolån och riskhantering. 

     2. Vad har verkställandet av Basel II inneburit för Er bank? 

      Hur har den påverkat bankens arbete vid riskhantering? 

För Forex bank sett ur ett konkurrerande perspektiv tycker de att reglerna är orättvisa. De är ändå 

glada över att kärnverksamheten idag är valutaväxling. Då banken är en mindre aktör på marknaden 

saknar de risker och metoder som kan uppkomma i banker rent generellt. De metoder de kan räkna på 

inom operativa risker är Basmetoden och schablon metoden som utgör de grundläggande kraven inom 

operativa risker. När Basel I utfärdades fanns de inga krav inom operativa risker, men nu inom Basel 

II har det tillkommit. 

Basmetoden går kort sagt ut på att räkna ihop de tre senaste årens genomsnittliga omsättning. Detta 

gör att banken måste binda mer kapital. Banken har ju större kostnad för att skaffa riskkapitalet och 

dessutom vill ägarna ha avkastning på det. Då kraven inom operativa risker är mindre bra försöker 

finansinspektionen se över dessa rutiner för att komma fram med ett nytt sätt att räkna som blir mer 

likformigt för alla banker. Skulle en bank ha med sig risken för att gå i konkurs då får banken in 
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mindre kunder som i sin tur ger mindre omsättning som påverkar kraven inom operativa risker, då 

man räknar på omsättning menar Björkvall. Kraven inom operativa risker säger ibland emot sig själv. 

Väldigt mycket inom Basel II regelverket är förändrat det senaste året och för en liten bank som Forex 

innebär det mycket mer administrativt arbete. De får lägga ner oerhört mycket arbete för att klara av 

och följa upp dessa regler och även skicka in allt som ska göras till skillnad för större banker som har 

mer avancerade system och mer löpande rapportering. Det kostar mer för små banker att följa dessa 

regler då dessa är många och komplexa. Kapitaltäckningsrapporter brukar vara nästan 100 sidor och 

allt ska vara med, det är tungt menar Björkvall. 

- Finanskrisen? 

Finanskrisen innebar likviditetsbrist, bankerna kunde inte låna pengar. Det blev väldigt dyrt att låna 

pengar. För Forex Bank blev det nästan tvärtom. Eftersom inlåningen är större än utlåningen blev det 

nästan ett likviditetsöverskott, det vill säga att det var fler som investerade och sparade pengar i 

banken än de som lånade. Pengarna måste hela tiden rulla, man har ju en kassa, och de pengar som 

inte behövs i kassan placerar man i värde papper eller liknande. Forex har placerat mycket pengar i 

stora banker i form av värdepapper.  Trots att inlåningen till banken överväger utlåningen så har 

utlåning till allmänheten ökat markant det senaste året. Då många storbanker mer eller mindre 

påverkats av finanskrisen har de inte haft lika mycket pengar att låna ut och då har många utav 

kunderna vänt sig till Forex Bank för att låna pengar eftersom att banken har större likviditet. 

Finansinspektionen reagerar oftast när det är kriser och då ska rapportering ske löpande och det ställer 

massa frågor, men det drabbade inte de så mycket. 

      3. Hur har Basel II regelverket påverkat kreditbedömningsprocessen i Er bank? 

Björkvall tror inte att det har påverkat banken i större utsträckning. Deras produkt, Forex låna är den 

stora utlåningsprodukten. Det som kom att utvecklas mer i Basel II är att de olika metoderna i 

beräkning av risker, främst schablonmetoden som gör att man får olika riskvikter för olika typer av 

utlåning. De använder sig bara av en typ och riskvikt på 75 %. Vidare menar Björkvall att de försöker 

ta så liten risk som möjligt som de tjänar på utlåningen och därför ska de även kunna bedöma risken 

och neka de som inte kan låna och betala igen lånet i förväg. Därför måste man vara oerhört noga och 

kunna förmågan att bedöma kunder i denna typ av blancoutlåning. 

Det man använder sig mycket av är scoring. Det är alltså att man samlar upp erfarenheter om hur olika 

kundgrupper har skött sig tidigare, sedan utför man statistiska analyser på det i förhållande till hur de 

svarar. Efter dessa analyser blir det lättare att bedöma krediten för olika kundgrupper och självklart 

ger det inte ett 100 procentigt resultat och det finns en del avvikande, men man ser en helhetsbild. 

Man kan styra upp det med att någon procent av de man förlorar lägger man i kalkylen då får man 

fram att det är ungefär så mycket vi kan vi förlora i kreditförluster om vi gör det enligt scoring 
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modellen. De försöker hela tiden förbättra sina risker i förhållande till scoring modellen för att 

optimera och bland annat se vilken ränta de ska sätta på sina lån och hur mycket deras kunder kan 

tänka sig att betala. Vidare menar han att de försöker se till att få maximal skillnad mellan att betala 

ränta och kreditrisk. Är de villiga att betala mer är risken högre, och tvärtom, betalar de mindre är 

risken lägre. 

Banken har även utvecklade datasystem som ger de rätt information. Detta har kanske inte direkt 

koppling till Basel reglerna, men det är i princip för att vara med i marknaden som man måste ha 

detta. De som är dåliga på detta får för höga kreditförluster eller de kanske till och med går i konkurs. 

Kapital lånas även ut till storbankerna i Sverige som klassas som utlåning. Det kallas för 

likviditetsportföljen. Risk tas med oerhört försiktighet eftersom det är insättarnas kapital som vi 

handlar med och därför ligger riskvikten på 20 %, som är ganska låg riskvikt. Hellre lägger vi 

pengarna hos staten som är 0 % riskvikt. Det som bland omfattar Basel II reglerna är att man kan välja 

hur höga risker man vill ha på likviditetsportföljerna, man måste ha det till en viss del i alla fall i 

banker då det svänger mycket. Forex har extra stor buffert eftersom vi har mycket inlåning. 

Riskvikten är mellan 0 till 150 % som man kan placera fritt. 

Man skriver en finans policy, och styrelsen bestämmer internt i samråd med tjänstemännen. De har 

valt att inte ta några större risker. Tar man högre risk måste man vara erfaren och bra på det så därför 

tar vi risk med försiktighet till skillnad mot större banker, avslutar Björkvall 

- Har er kundbas påverkats av detta? 
Deras kundbas har inte påverkats direkt i själva kreditbedömningen. Man har fått stora krav på sig vad 

gäller operativ risk och pelare II krav som bland annat omfattar att räkna ut risker som inte är 

”aktuella” eller kan tänkas sig förekomma. Har man andra risker man inte räknat ihop ska man räkna 

ut krav på det.  Det är inte alls fritt som det låter menar Björkvall. Det står i regelverket att man ska 

själva räkna ut det. Forex kapitalbas är ägarnas kapital och nu när vi fått större krav kan de inte bygga 

ut utlåningsdelen så stort och fort som de vill. Basel II reglerna som gett oss högre krav har även gjort 

att de måste” hålla tillbaka” lite grann eftersom de måste ha mer kapital inne, och det har ju påverkat 

lite grann kan man säga, menar Björkvall. 

           4 & 5. Anser ni att Basel II har varit till hjälp för er att hantera oväntade förluster 

och kriser, och vilka skillnader anser Ni att det finns mellan små och stora banker i att 

finansiera sig efter Basel II regelverket? 

 
Kraven ökar och nya krav kommer hela tiden, anser Björkvall. De som jobbar med riskhantering inom 

Forex Bank försöker hela tiden identifiera alla stora risker som banken kan tänkas ha, bland annat 

risker på utlåning. Det krävs mycket planering och de tar även hänsyn till framtida risker. 
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Penningtvätt är i dagens läge en stor risk. För att motverka att det ska komma från företagets sida 

försöker de satsa mer på personalen och utbilda de mer så att de kan agera mer professionellt.  

Banken jobbar redan mycket med riskhantering så Basel II regelverket har fungerat mer som stöd i 

utvecklingen. 

Vidare påpekar han att reglerna är djupt orättvisa mellan små och stora banker. De innebär att bara de 

stora bankerna har de avancerade metoderna för att beräkna risk som exempelvis IRK metoden.  De 

kan inte få de, dels för att de är små aktörer på banken och dels för att de har mycket mindre 

kundgrupp. Det görs statistiska modeller och för att de ska få vara med behövs det oerhört mycket 

data från bankens sida. Kostnaderna är även lika stora för en liten bank som en stor bank. Satsar man 

flera miljoner på ett sådant system så blir det väldigt dyrt och det påverkar såklart en mindre bank 

mer. Det enda sättet att få jätte låga kapital krav lätt är att låna pengar, då är det riskfritt för övriga 

institut att låna ut pengar till bankerna. De tittar på vad för kapitalkrav och risker bankerna har och ger 

de billigare lån samt blir det lätt att finansiera. 

Forex Bank måste tillämpa modeller som ger de högre kapitalkrav vilket nästan är omöjligt att få fram 

det riskkapitalet som de vill ha. Upplåning för små banker blir alltid dyrare. Många politiker pratar 

och tycker att konkurrens mellan banker är bra, men inte alltid, eftersom sådana regler som 

exempelvis Basel regelverket oftast blir emot oss eftersom vi inte har lika stor marknadsposition som 

de har, det blir konkurrens nackdel redan där, menar Björkvall 

6. Anser ni att Basel II är nödvändigt för banker vid riskhantering? 

Det är en sak att skriva ner regler som bara ska vara så, men hur gör man i praktiken? Reglerna är 

svåra att tillämpa i praktiken. Följs de inte riktigt blir man skyldig att betala böter.  

Finansinspektionen försöker hjälpa till och förklara hur man ska försöka tänka och tillämpa reglerna i 

praktiken. De kommer nya metoder om hur man ska göra, hur man ska hantera olika risker.  

7. Är det något ni tycker bör ändras eller tilläggas till Basel II regelverket? 

Kraven på operativa risker är konstiga och speciellt om de ska tillämpas på banker med mindre 

marknadsposition. Små banker håller inte på med så mycket utlåning. Valutaväxling är 

kärnverksamheten för Forex del men kraven inom operativa risker är för jobbiga för de, menar han. 

Reglerna är inte konkurrens neutrala. Det är nästan omöjligt för en liten bank att bygga sådana 

avancerade modeller och få fram låga krav. Avslutningsvis menar han att det borde finns regler som 

exempelvis tar hänsyn till likviditetsrisker och om hur mycket reserver som ska finnas i kassan. 
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4.2.2 Forex enligt Pelare I 

 

Forex Bank är precis som många andra banker skyldiga att offentliggöra information om 

kapitaltäckning och riskhantering i enlighet med kraven för pelare III. Den senaste 

publiceringen av pelare III rapporten enligt Basel II regelverket är från år 2009. Forex Bank 

är från början ett valutaföretag som sedan år 2003 försöker bygga ut sin bankverksamhet. 

Bankverksamheten är riktad mot privatpersoner i Sverige och är i dagsläget liten, men under 

utveckling. Därför saknar banken flera av de risker som generellt brukar finnas i banker. En 

annan aspekt är också att med tanke på bankens marknadsposition idag, kan de inte tillämpa 

de allmänna metoderna för beräkning av riskhantering som till exempel IRK-metoden. Istället 

jobbar banken med risk som är indelade i olika nivåer. Den första nivån omfattar butiker samt 

avdelningar, andra omfattar de centrala avdelningarna såsom Compliance, oberoende 

riskkontroll och koncernsäkerhet. Tillsammans genomför de bland annat kvartalsvis rapporter 

om riskhantering. Detta medför ju att banken ställer fler krav på sig vad gäller risk och 

kapitaltäckning. Företaget kategoriserar sina risker i fyra risktyper; 

 

- Kreditrisk 
- Operativ risk 
- Finansiell risk 
- Affärsrisk 

 

Kreditrisk 

 

I kraven om Basel II och pelare tre tas det hänsyn till ovannämnda risker. I kreditrisken kan 

man räkna på ett företags kapitalrisk enligt två metoder, schablonmetoden eller IRK-

metoden. Då Forex Bank fortfarande är en liten aktör på marknaden kan de inte tillämpa 

några räkenskapsmetoder för att räkna på sin kapitalrisk förutom Basmetoden och 

Schablonmetoden. Forex Bank betraktar kreditrisk som förluster ifall motparten inte håller 

sig till sitt avtal. Företaget sysslar med två typer av utlåning, utlåning till privatpersoner utan 

säkerhet och placering av likviditetsportföljen. Eftersom att bankverksamheten endast är 

aktiv i Sverige så sker utlåningen till privatpersoner enbart hit. Vidare är utlåningen utformad 

utifrån standardiserade produkter inom blancolån och kortkrediter. Produkterna har limits 

vilket innebär att fokus på varje individ maximalt kan ligga på 300tkr.44 

                                                            
44 http://www.forex.se/PageFiles/694/pelare_3_forex_bank_ab_2009.pdf, s.3 
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Operativa Risker 

 

Innebörden enligt pelare 1 om operativa risker innefattar främst den legala risken. Begreppet 

inkluderar även ”risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade 

processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser". För Forex Bank är 

innebörden densamma, där risker tas på största allvar. Kapitalkravet inom operativa risker 

kan räknas ut enligt tre olika modeller; Basmetoden, Schablon metoden och AMA-metoden i 

enlighet med det som har redovisats under teoriavsnittet. 

 Forex Bank tillämpar de två först nämnda. Basmetoden är en metod som alla banker måste 

tillämpa som innebär ett krav på 15 % av företagets totala inkomster. Schablon metoden 

bygger vidare på basmetoden.45 För att tillämpa de två sistnämnda metoderna måste varje 

bank uppfylla kraven och anmäla sig till Finansinspektionen. 

Kraven inom operativa risker är begränsade för Forex Bank eftersom de inte har möjligheten 

att tillämpa alla regler, men de försöker ändå identifiera riskerna i varje fall. Då företaget har 

många bankbutiker ska varje affärschef hitta de operativa riskerna i sin butik. Dessa 

sammanställs och skickas vidare till de riskansvariga inom företaget som vidare presenterar 

dessa regler till verkställande ledning och styrelsen. Företaget jobbar även med avancerade 

metoder för att identifiera operativa risker med hjälp av incidentrapporter.46 

 

Finansiella Risker 

 

Basel II reglerna för marknadsrisken kräver att företag ska räkna fram ett kapitalkrav för de 

ränte- och aktiekursrisker som dem har i deras handelslager, avvecklingsrisker och 

motpartsrisker i handelslagret samt valutakurs- och råvarurisker i hela verksamheten.47 Forex 

Bank hanterar inga handelslager och deras kärnverksamhet är främst valutaväxling. Dessa 

klassas under ” övrig verksamhet”. Eftersom Forex handlar med så många olika valutor 

förekommer valutarisker. Den verkställande ledningen och de ansvariga inom valuta planerar 

och analyserar i god tid hur olika valutor utvecklas, därför tas risker med all försiktighet. 

                                                            
45 http://www.fi.se/Templates/ListPage____1370.aspx 
46 http://www.forex.se/PageFiles/694/pelare_3_forex_bank_ab_2009.pdf, s.4 
47 http://www.fi.se/Templates/ListPage____8250.aspx 
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All inlåning och utlåning sker utan särskild räntebindning därför är ränteriskerna marginella. 

Den minimerade ränterisken som uppkommer är räntan på likviditetsportföljen som är 

investerade i värdepapper. Företaget har stor likviditet på grund av antalet många insättare. 

Detta medför att företaget inte behöver upplåna något kapital.48 

 

Affärsrisk 

Forex Bank applicerar även en fjärde ”regel” under pelare 1. Denna regel tar hänsyn till risker 

som är orsakade av affärsbeslut eller påverkade av omvärlden. Risker som uppkommer 

”ryktets väg” omfattas även av denna regel. Vidare görs en ständig uppföljning av 

valutaväxlingsnetto och räntenetto. I dagens läge är valuta verksamheten väldigt stor och för 

att minska beroendet av detta försöker banken utöka sin bankverksamhet.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 http://www.forex.se/PageFiles/694/pelare_3_forex_bank_ab_2009.pdf s.4 
49http://www.forex.se/PageFiles/694/pelare_3_forex_bank_ab_2009.pdf, 2010-05-05, s.5 



 
 

30 
 

5. ANALYS 

 

Det nya regelverket Basel II som tillträde 1 februari 2007 har medfört att bankerna måste bli 

mer anpassningsbara vad gäller deras kapitaltäckning. Ett element som är gemensamt för 

båda bankerna är att de är eniga om det faktiska syftet med regelverket. Det som kan 

differentiera sig är hur dessa regler tillämpas i praktiken. I intervjuerna med respektive banks 

riskmanager har man kommit fram till att Basel II inte är ett tillräckligt stabilt hjälpmedel sett 

ur ett nationellt perspektiv, dvs. trots att reglerna är internationellt ställda är de inte utformade 

efter varje lands bankstruktur för att de ska kunna vara effektiva. Vi håller med om att Basel 

II inte är nationellt anpassade och att reglerna inte heller tar hänsyn till vilken 

marknadsposition bankerna har vilket gör att de i praktiken är orättvisa för exempelvis en 

mindre aktör. Därför är det viktigt för små bankerna att tänka på vad som utgör deras 

kärnverksamhet och fokusera sig på att hellre nischa företaget. För Forex del utgör 

valutaverksamheten i nuläget företagets kärna och därför tas risker inom deras 

bankverksamhet med all försiktighet. Dessutom kan riskerna inte räknas på samma nivå som 

för en större aktör. För den väl etablerade banken Swedbank har kärnverksamheten redan 

utvecklats och risker kan mätas med mer avancerade metoder som exempelvis IRB-metoden 

medan Forex Bank endast kan räkna på de grundläggande metoderna inom Basel II som är 

basmetoden och schablonmetoden.  Logiskt sätt har Swedbank större möjlighet att hålla sig 

inom ramen för Basel II med tanke på de metoder banken har möjlighet att tillämpa.  

 

Finanskrisen som inträffade i början av 2007 medförde likviditetsbrist för bankerna som även 

bidrog till att det blev dyrt att låna kapital. Detta påverkade inte bankerna sett ur Basel IIs 

perspektiv eftersom regelverket inte tar upp likviditetsrisker vilket finanskrisen handlade om. 

Som det redan är känt förlorade Swedbank stora delar av sin verksamhet i Baltikum och 

Ukraina. Anledningen till förlusterna var att banken inte hade räknat på de ”rätta” modellerna 

och vissa av dem var inte ens anpassningsbara.  

Forex Bank hade däremot ett likviditetsöverskott eftersom inlåningen har varit större än 

utlåningen. För att hålla kapitalet ”rullande” placerade banken överskottet i andra storbanker i 

form av värdepapper. Finanskrisens negativa inverkan på många banker bidrog till att en liten 

bank som Forex kunde dra nytta av situationen och kunde bland annat utöka sin utlåning. 

Kreditbedömningsprocessen påverkades heller inte av finanskrisen då båda bankerna jobbar 

med stabila metoder och har experter inom området. Författarna samtycker med bankernas 
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inställning till finanskrisen och tror inte att krisen skulle kunna förhindras med hjälp av 

nuvarande Basel regelverket. Basel II reglerna syftar i princip till att förstärka kapitaltäckning 

i bankerna i förhållande till de risker som tas och i och med att finanskrisen bidrog till 

likviditetsbrist anser författarna att Basel reglerna inte skulle kunna ”rädda” en sådan kris. 

Enligt pelare IIIs krav om att offentliggöra information om kapitaltäckning i Pelare I framgår 

det tydligt en skillnad i bankernas arbetssätt utifrån Basel II. Kraven inom pelarna är 

internationellt ställda, dvs. att det ska finnas samma regler för alla banker men trots detta 

finns det brister i hur regelverket tillämpas i praktiken. En markant skillnad har även 

upptäckts vid sammanställningen av respektive banks pelare I rapporter där utformningen av 

själva rapporten skiljer sig. Swedbank’s rapport är mer omfattande, mer svårläst och mer 

detaljerad. Eftersom Swedbank är internationellt etablerade är deras rapport utformad på 

engelska. Detta kan tolkas i och med att Swedbank är en större bank är de också skyldiga att 

tillämpa mer avancerade metoder. Dessutom har de även högre krav ställda på sig av 

finansinspektionen vad gäller redovisning av deras arbetssätt.  

Forex Bank har betydligt enklare utformning av sin rapport. De räknar enligt de 

grundläggande metoderna och sammanställer kort det som krävs av dem. Rapporten är även 

avsevärt lättläst och utformad på svenska. Eftersom att Forex Bank generellt saknar de risker 

som finns i en bank måste varje steg tas med försiktighet. 

 

Författarna är medvetna om att de siffror som tagits vid beräkningen av bankernas nyckeltal 

representerar hela koncernens siffror. Att göra en jämförelse mellan bankerna anses vara 

komplicerat då siffrorna i sig inte representerar grunden för det faktiska syftet med 

undersökningen. På grund av detta har författarna valt att jämföra nyckeltalen mot sig själva 

inom ramen för tidsintervallet, dvs. mellan 2007-2009. 
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5.1 Resultat - Kreditförlust nivå  

 

 
 

 

Med kreditförluster åsyftar man dels de förluster som är fastställda, det vill säga konstaterade 

men även befarande förluster. CLR är ett mått på hur stor del av den totala utlåningen som 

har fallits bort och som inte bidrar till ett positivt kassaflöde50.  

 

Sammanställningen av ovanstående diagram visar att Forex Banks kreditförlust nivå har ökat 

det senaste året. År 2007 och 2008 låg kreditförlust nivån ganska stabilt på 2,0 %. År 2009 

ökade kreditförlustnivån till 10,6 %. Detta kan kopplas med intervjun med Forex Banks 

riskmanager Anders Björkvall. Han kom med en förklaring att finanskrisen bidragit till 

positiva effekter för en liten bank som Forex Bank. Då krisen innebar likviditetsbrist för de 

flesta bankerna ökade utlåningen för Forex Banks del. Författarna anser att förklaringen i 

2009’s drastiska ökning ligger i att banken har varit mer utsatt för risker i och med den ökade 

utlåningen vilket har bidragit till att kreditförlustnivån ökat det senaste året.  

 

För Swedbank har kreditförlust nivån ökat varje år mellan 2007-2009. År 2007 låg 

kreditförlust nivån på 0,07 % innan det år 2008 ökade till 0,24 % och slutade det senaste 

                                                            
50 http://www.uppsatser.se/uppsats/0951471759/ s, 21 
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året(2009) på 1,74 %. Eftersom Swedbank är en stor aktör på den svenska marknaden har de 

redan beprövade risker och har med åren blivit bättre på att hantera dessa vilket tyder på den 

marginella ökningen av kreditförlustnivån. De kreditförluster som påverkade den 

internationella marknaden påverkade inte hela koncernens kreditförlust nivå. Detta beror på 

att kärnverksamheten är den svenska marknaden som hållit sig stabilare. 
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5.2 Resultat – Kapitaltäckningsgrad 

 

 

 

Kapitaltäckningsgrad är ett mått som räknar på en banks stabilitet. Vidare bygger den på 

bankens riskvägda tillgångar i förhållande till dess kapitalbas. Det gamla regelverket Basel I 

har modifierats och i beräkningen av kapitaltäckning enligt den nya regleringen tar man även 

hänsyn till operativrisk.51 

Nyckeltalet har ett samband med Basel II regelverket eftersom kapitalkravet räknas utifrån 

Pelare Is kapitalkrav som behandlar marknadsrisker, kreditrisker och operativa risker. Forex 

Bank påverkades av det nya kravet inom kapitaltäckningsgrad som numera inkluderar 

operativa risker. Som det framgick av intervjun med Anders Björkvall är det svårt för en liten 

bank som Forex Bank att uppfylla kraven om operativa risker på samma sätt som Swedbank, 

därför tror författarna att siffrorna ser ut som de gör. Det enda små bankerna i princip kan 

räkna på är de grundläggande metoderna, ex Basmetoden. Men utifrån de risker en liten bank 

har tror författarna att banken har stabila siffror.52 

  

                                                            
51 http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/19156/1/gupea_2077_19156_1.pdf 
52 http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sbg/@gs/@com/documents/article/fm_942723.pdf 
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Swedbank’s siffror är mer reella då de tar med de operativa riskerna i beräkning som. 

Kapitaltäckningskravet inom Basel II ligger på 8 % av de riskvägda tillgångarna, men enligt 

intervjun med Carlehed har det visat sig att för Swebank’s del måste de riskvägda 

tillgångarna i praktiken ligga över 10 %. Diagrammet visar att Swedbank med åren haft en 

god kapitaltäckning. 

 

Kapitaltäckningsgraden visade på följande siffror för Forex Bank och Swedbank: 

 2007 2008 2009 

Forex Bank 2,26 % 1,23 % 1,28 % 

Swedbank 9,3 % 11,6% 13,5% 
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5.3 Resultat – K/I-tal 

 

 
 
K/I tal eller som det benämns Kostnad/Inkomst ratio visar sambandet mellan ett företags 

inkomster och kostnader. Swedbank är med sin marknadsposition mer utsatt för risker än vad 

Forex Bank är. Detta gör att sambandet mellan inkomster och kostnader varierar utifrån de 

risker bankerna tar.  

K/I tal för Swedbank och Forex Bank har i stort sett varit ganska stabila.  

 

K/I talen i bankerna redovisas enligt följande: 

 2007 2008 2009 
Forex Bank 0,9 % 1,1 % 0,9% 
Swedbank 0,51 % 0,50% 0,51% 
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6. SLUTSATS 

 

Dagens samhälle är uppbyggt på ett sådant sätt att medborgarna i ett land är beroende av ett 

väl fungerande banksystem. Banker har generellt olika ansvarsområden där bland annat 

insättarnas kapital står på spel eftersom det regelbundet tas risker för att hålla kapitalet 

rullande. 

Syftet med denna studie är att analysera riskhanteringen utifrån Basel II i Forex Bank och 

Swedbank med hjälp av befintliga nyckeltal. Vidare ska det undersökas hur väl regelverket 

har fungerat i praktiken. 

Frågor som har ställts för att undersöka uppsatsens syfte är följande: 

• Har Basel II visat någon skillnad i riskhantering för en mindre bank gentemot en 
större bank under finanskrisen? 

• Är Basel II ett stabilt regelverk för banker att klara av oväntade förluster och kriser? 
• Behöver Basel II regelverket modifieras? 

Efter intervjuerna med respektive bank och det resultat som framkommits av studien visar 

Basel II i praktiken på fler svagheter än styrkor. Bland dessa kan nämnas att den inte tar 

hänsyn till bankerna på nationell basis. Den har också visat sig inte vara anpassningsbar i 

praktiken då metoderna inom Basel II görs på så olika nivåer att en jämförelse mellan två 

banker med olika marknadspositioner blir nästan en omöjlighet. Därför kan det lugnt sägas att 

det finns skillnader mellan en liten och en stor bank i att sköta sin riskhantering utifrån Basel 

II. Dessutom är det mer kostnads- och resurskrävande för en liten bank att tillämpa dessa 

metoder. 

För Forex Bank har regelverket fungerat mer som ett stöd i utvecklingen snarare än ett 

hjälpmedel, Swedbank har dock kunnat arbeta utifrån Basel II. Resultat som har 

framkommits i form av nyckeltal har inte kunnat jämföras mot varandra. Avslutningsvis kan 

det konstateras att regelverket bör modifieras för att fungera som ett bättre hjälpmedel för 

mindre aktörer på marknaden samt att den ska ta hänsyn till att hjälpa bankerna vid oväntade 

förluster och kriser. Det som även bör tilläggas är att regeln i praktik bör rikta sig mot 

bankernas likviditet. 
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6.1 Avslutande Diskussion 

 

Innan studien påbörjades hade författarna en generell uppfattning om regelverket. Utifrån 

detta skapades syftet och problemställningen med uppsatsen. Under studiens gång, när 

författarna började få bredare inblick om ämnet förstod man att det syfte man hade med 

undersökningen inte riktigt kunde genomföras på ett sådant sätt att det skulle bidra till ett 

jämförande resultat. Resultaten man har fått är i princip ”overkliga” för att jämföras med 

varandra. Teoretiskt sätt är det bra att det finns regelverk som är internationellt ställda och 

riktar sig mot att bankerna ska tillämpa samma metoder och jobba utifrån samma arbetssätt 

när det gäller riskhantering och Basel II. Men praktiken tyder på något helt annat. Mindre 

aktörer på marknaden har inte en chans att kunna bli jämförda med banker som kan tillämpa 

de avancerade metoderna inom Basel regelverket. Varför är regelverket då internationellt om 

det inte går att applicera på alla banker? 

Författarna anser att de har använt sig av en lämplig metod för genomförandet av studien. Om 

urvalet skulle vara större, dvs. om fler banker med olika marknadspositioner hade inkluderats 

hade resultatet troligen varit mer generaliserbart och detta skulle bidra till att öka uppsatsens 

validitet och reliabilitet. Det som även skulle kunna utföras är olika typer av statistiska 

undersökningar. I denna studies fall har urvalet varit för litet för att utöva statistiska 

beräkningar, såsom korrelationsanalys. Att utföra en korrelationsanalys på så få observationer 

bidrar till ett “felaktigt” resultat som i sin tur inte kan påvisa samband mellan olika variabler. 

Det som skulle ha varit mer intressant att analysera är om samma undersökning skulle kunna 

utföras på banker som tillämpar samma metoder inom Basel II regelverket. Detta skulle bidra 

till en bredare uppfattning om undersökningsproblemet då resultaten hade varit mer 

verklighetsbaserande. 

Diskussionen från tidigare forskning visar att Basel II behövs bli mer anpassningsbart till små 

banker. I studien av Gunnar Wahlström påpekades det att implementeringen av det nya 

regelverket var allt för resurs- och kostnadskrävande. Då kan man ställa sig frågan varför 

regelverket ställs för små banker om det ska vara kostnads och resurskrävande? Och varför 

tar regelverket inte hänsyn till likviditetskriser? 
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