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Sammanfattning 
 
Den första januari 2007 träder nya regler om bankernas kapitaltäckning i kraft, Basel II. Dessa syftar till att 
stärka det finansiella systemet samt effektivisera bankernas riskhantering. Som en del i regelverket ingår att 
bankerna skall genomföra en samlad kapitalbedömning och genom denna bedömning öppnas nya möjligheter för 
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verktyg för att förbättra riskhanteringsprocessen i en banks kreditverksamhet. 
 
Inledningsvis beskrivs det nya regelverket och fokus läggs sedan vid en av regelverkets delar, kapitalbedöm-
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          Språkbruk i uppsatsen 

Det ämne som studien behandlar är omgärdat av ett stort antal fackter-
mer och för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig innehållet krävs en 
förståelse för dessa. Förkortningar som används förklaras löpande och 
återfinns också i en sammanfattning. Många begrepp som används har 
inte översatts från engelska till svenska då vi i största möjliga mån följt 
den begreppsapparat som används av och inom Finansinspektionen. 
Ofta saknas bra motsvarigheter till de uttryck som Baselkommittén och 
andra yrkesverksamma använder i en bransch som till stor del präglas av 
det engelska språket. Begreppet bank kommer att vara synonymt med 
samtliga företag och institut som regleras av Baselreglerna, oavsett om 
det rör sig om traditionell bankverksamhet eller ej. 
 
Slutligen vill vi uppmärksamma läsaren att rekommendationer och regelverk 
kommer att användas växelvis med anledning av att det ursprungliga 
dokumentet som uppsatsen behandlar är en rekommendation till EU-
kommissionen. Denna rekommendation kommer dock att ligga till 
grund för de regelverk som så småningom kommer att tillämpas i EU:s 
medlemsländer.
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PORTFÖLJBASERAD KREDITRISKHANTERING 
– nya perspektiv med Basel II 

1 Inledning 
År 1988 antog Baselkommittén1 en rekommendation om kapitaltäckningsregler för banker, Basel 

I. Målet med rekommendationen var att stärka bankernas soliditet och underlätta konkurrens på 

lika villkor mellan banker i olika länder. De svenska bankerna valde dock att inte följa Baselkom-

mitténs rekommendationer, något som bidrog till den finanskris som drabbade Sverige mellan 

1987 och 1993. Nu står ett nytt regelverk för dörren och denna gång ska Sverige vara med från 

början. Reglerna är resultatet av en anpassning till nya förhållanden på finansmarknaden, nu 

förväntas bankerna anpassa sig till de nya reglerna. 

1.1 Bakgrund 

yftet med Basel I-rekommendationen var att stärka det finansiella systemet genom att kräva 

att bankerna håller en viss mängd kapital i förhållande till sin utlåning. Trots att rekommen-

dationerna reviderats löpande sedan 1988, exempelvis genom att i tillägg till kreditrisk även 

inkludera marknadsrisk i bedömningen av det totala kapitalbehovet, så har de fått utstå mycket 

kritik. I denna kritik har det bland annat framförts att reglerna är av en ”one-size-fits-all” karaktär 

och därför inte tar hänsyn till kreditens storlek, löptid och motpartens återbetalningsförmåga, 

med andra ord, den faktiska risken. Samtidigt som kritiken ökat har bankerna också utvecklat 

egna mer sofistikerade metoder för att bedöma och hantera risk, metoder som lett till att man lätt 

kunnat manövrera runt det befintliga regelverket. Av dessa anledningar har trycket ökat på 

kommittén att utarbeta ett nytt regelverk och vid årsskiftet 2006/2007 träder därför ett utökat 

internationellt regelverk för kapitaltäckning i kraft, Basel II. Det reviderade regelverket ska på ett 

bättre sätt avspegla bankernas faktiska riskprofil, där de stora nyheterna framför allt är större 

valmöjlighet i bedömning och hantering av kreditrisker samt att banken nu också ska ta hänsyn 

till operativa risker.  

S

 

Basel II kommer att innebära en stor förändring för bankerna i arbetet med riskhantering. Syftet 

med det nya regelverket är att öka incitamenten för bankerna att förbättra sin riskhantering och 

därmed minska risken för en ny bankkris samtidigt som onödigt höga kapitalkrav undviks. 

Förhoppningen är att det dessutom ska stärka det internationella banksystemet ytterligare och att 

detta tillsammans med en effektivare kapitalallokering ska bidra till fortsatt god tillväxt. (FI, 2002) 

                                                 
1 The Basel Committee on Banking Supervision of the Bank of International Settlements – Ett samarbete mellan 

centralbankerna eller annan myndighet som utövar tillsynen av institut i G10 länderna, vars mål är att främja stabilitet 

på den internationella finansmarknaden. 
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1.2 Problemdiskussion 

 dagsläget pågår ett febrilt arbete bland landets banker för att på bästa sätt anpassa sig till 

Basel II. De nya reglerna ger bankerna större frihet i sitt sätt att hantera risker och beräkna 

den kapitaltäckning som behövs för att täcka eventuella förluster. Bankerna har därmed möjlighet 

att antingen utveckla egna mer avancerade modeller eller att använda befintliga schablonmetoder. 

Bland de fyra storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Föreningssparbanken finns redan 

utvecklade modeller som i hög grad stämmer överens med kommande regelverk. Hos dessa 

banker finns också de resurser som krävs för att ytterligare förfina dessa modeller och av stor-

bankernas årsredovisningar att döma kommer de att välja att använda de mer avancerade metoder 

som regelverket tillåter.  

I

 

Enligt en lagrådsremiss från 23/3 2005, förväntas omkring tio institut ansöka om tillstånd från 

Finansinspektionen (FI) att använda egna metoder för att mäta kapitalbehovet som verksamhe-

tens kreditgivning ger upphov till. (Östberg m.fl., 2005) Det innebär att ett stort antal mindre 

aktörer kommer att använda den mindre avancerade schablonmetoden, som i stora drag liknar 

dagens sätt att beräkna detta kapitalbehov. Oavsett om avsikten är att i framtiden ansöka om 

tillstånd hos FI eller inte så kan det vara värdefullt för de mindre bankerna att använda alternativa 

modeller som komplement till schablonmetoden för att effektivisera kapitalanvändningen.  

 

Genom Basel II fordras att bankerna utvecklar en process för att relatera kapitaltäckningsgraden2 

till verksamhetens aktuella riskprofil. Det handlar bland annat om att bedöma kreditportföljens 

egenskaper som en enhet, inte endast de individuella krediternas unika egenskaper. Denna 

uppgift ställer krav på bankledningens förmåga att kontinuerligt bedöma hur värdet på utestående 

krediter kan förändras som en följd av allt från företagsspecifika till makroekonomiska chocker. 

Per den 9 juli 2004 fanns det bland landets sparbanker ingen bank som skulle klara av de kom-

mande kraven på en sådan process. (FI [1], 2004) 

 

Koncentrationer av krediter och den risk som det medför är den största orsaken till att banker 

drabbas av problem. (BCBS, 2004) Resultatet av att krediterna är koncentrerade blir att de 

samvarierar (korrelerar) och riskerar att ställa in planerade återbetalningar vid samma tidpunkt. 

                                                 
2 Kapitaltäckningsgraden anger storleken på det kapital som banken har reserverat för extrema förluster, ställt i 

relation till bankens utestående krediter. Kapitaltäckningen är en central del av studien och kommer att behandlas 

senare i studien.  
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Genom att vara medveten om den egna kreditportföljens koncentrationsrisk och hur den kan 

hanteras kan bankerna förbättra sin ekonomiska ställning. Det finns idag teorier som behandlar 

problemet med korrelationer som länge använts inom andra delar av den finansiella teorin. 

Portföljvalsteorin är en sådan och utnyttjas idag för att hantera portföljer med aktier och andra 

värdepapper på ett effektivt sätt. I och med Basel II ökar incitamenten att använda ett portfölj-

perspektiv på kreditverksamheten och för banker finns det stora möjligheter till förbättring inom 

detta område.  

 

1.3 Problemställning 

asel II innebär att bankerna får ökade möjligheter att effektivisera riskhanteringen genom 

nya metoder för att upprätthålla en adekvat kapitaltäckning. Genom det nya regelverket har 

ett behov uppstått bland framförallt mindre banker att utveckla en process för att kontinuerligt 

bedöma värdet och risken i kreditportföljen. På vilket sätt kan en bank, i linje med Basel II, 

utveckla sin riskhantering av kreditportföljen och på så sätt bibehålla sin konkurrenskraft? Hur 

kan portföljvalsteorin utvecklas i syfte att tillämpas i ett kreditsammanhang? 

B

 

1.4 Syfte 

ppsatsens syfte är att med utgångspunkt i portföljvalsteori analysera och diskutera en 

portföljansats möjlighet som verktyg för att förbättra riskhanteringsprocessen i en banks 

kreditverksamhet. 

U
 

1.5 Avgränsningar och disposition 

asel II innehåller många och komplexa rekommendationer gällande tre huvudsakliga typer 

av risk som finansiella institut möter i sin verksamhet; marknadsrisk, operativ risk samt 

kreditrisk. Eftersom bankernas huvudsakliga verksamhet utgörs av kreditgivning svarar hanter-

ingen av kreditrisk för en viktig del av den samlade kapitalbedömningen. Få aktörer har idag en 

väl utvecklad process för hur denna risk hanteras i den dagliga verksamheten. Av dessa anled-

ningar är det meningsfullt att utreda specifikt hur kreditrisken kan hanteras i mindre banker där 

behovet av nya riskmodeller är som störst. Vi är dock fullt medvetna om att riskhantering i Basel 

II handlar om mycket mer än så. Uppsatsen kommer inte att behandla tekniska detaljer i Basel-

kommitténs rekommendationer, dels på grund av att de slutgiltiga reglerna så som de kommer att 

B
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KAPITEL 1 – Inledning 

tillämpas i Sverige fortfarande är preliminära, dels på grund av att det styrs av varje banks indivi-

duella förutsättningar. 

 

Uppsatsens disposition är uppbyggd kring ett exempel där en möjlig metod för att hantera 

kreditrisk under en av regelverkets delar illustreras. Inledningsvis presenteras i kapitel 2 de risker 

som en bank exponeras för. I nästa avsnitt redogör vi för hur det nya Baselregelverket är upp-

byggt och fördjupar oss sedan i kapitel 4 i en del av detta regelverk. I kapitel 5 presenteras den 

teori som vår ansats grundar sig i och i kapitel 6 tillämpas detta i ett kreditsammanhang. Kapitel 7 

behandlar möjliga praktiska metoder för att identifiera och hantera verksamhetens kreditrisker 

och avslutningsvis, i kapitel 8, presenteras och diskuteras studiens resultat och slutsatser.  
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2 Risk i bankverksamhet 

En banks verksamhet har alltid och kommer alltid präglas av risktagande. De grundläggande 

riskerna för en bank är kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Samtliga tre risker behandlas i 

Basel II i syfte att förbättra riskhantering och kontroll i bankverksamheten. 

 

2.1 Marknadsrisk 

å gott som alla tillgångar tillhörande en bank är exponerade mot prisrörelser på de finansiella 

marknaderna. Förlustrisken till följd av ofördelaktig utveckling i priserna på de finansiella 

marknaderna kallas marknadsrisk. Rent konkret kan marknadsrisken bestå av förändringar i 

valutakurser, räntenoteringar eller aktiekurser som är större än förväntat. Beroende på att fokuse-

ringen länge har varit stark på hanteringen av marknadsrisk är det också inom det området som 

den mest utvecklade formen av riskhantering används. Eftersom både tillgångar och skulder 

normalt sett är marknadsnoterade tar exponeringen mot marknadsrisk till viss del ut varandra i 

balansräkningen. Med hjälp av derivat, som optioner och swappar, kan också bankerna till viss 

del skydda både tillgångarna och skulderna mot marknadsrisk. (Riksbanken, 2002) 

S

 

Marknadsrisken mäts ofta med hjälp av känslighetsmått som beräknar hur värdet av tillgångar 

eller skulder påverkas då marknadspriset på den underliggande variabeln förändras. En väl 

utvecklad metod för detta är Value at Risk (VaR) som både kan ta hänsyn till korrelationseffekter, 

diversifieringseffekter samt ett flertal förklaringsvariabler. Metoden grundar sig på historisk data 

för att prognostisera framtida värdeförändringar. Den information som VaR ger säger att med 

given portföljsammansättning kan förlusterna med x procents sannolikhet inte överstiga y pro-

cent inom z dagar. Portföljens marknadsrisk kan också kvantifieras med hjälp av stresstester vilka 

mäter hur stora förlusterna skulle kunna bli givet ett osannolikt, men möjligt, utfall. Denna metod 

fångar upp de extrema värdeförändringar som VaR missar. (Riksbanken, 2002)  

 

2.2 Operativ risk 

enom en enkätundersökning uppskattar Baselkommittén att mellan 15 och 25 procent av 

den totala ekonomiska risken i bankernas verksamhet består av operativ risk (Riksbanken, 

2000). Med operativa risker avses förluster som kan härledas till brister i verksamhetens system, 

interna processer, mänskliga fel eller externa faktorer. Historiskt har förluster härledda till den 

G

 [5]
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operativa verksamheten vid enskilda tillfällen lett till enorma förluster och stor uppmärksamhet. 

Ett flertal fall uppmärksammades under 1990-talet där det mest kända berörde Barings Bank 

1995, där ett mänskligt fel ledde till att banken gjorde förluster om 1.4 miljarder pund efter 

likvidation (Riksbanken, 2000).  

 

2.3 Kreditrisk 

ill bankernas kärnverksamheter hör kreditgivning, en aktivitet som riskerar att inbringa 

förluster till banken i de fall motparten inte fullgör sina avtalsförpliktelser och att eventuella 

säkerheter inte täcker bolagets fordran.(FFI, 2004) Om ett stort antal kredittagare fallerar3 samti-

digt, riskerar banken att hamna i finansiella problem.  

T
 

I en banks kreditportfölj ingår en stor mängd relativt små krediter, procentuellt sett till hela 

kreditstocken. Summan av de individuella riskexponeringarna i var och en av dessa krediter kan 

inte på ett enkelt sätt summeras med anledning av ett beroende mellan olika kredittagare. Det gör 

riskbedömningen och hanteringen i kreditportföljen till en icke-trivial uppgift. Vi går i detta skede 

inte närmare in på detta men återkommer i följande avsnitt till denna problematik.

                                                 
3 Fallissemang innebär att en betalning är minst 60 dagar försenad och en banktjänsteman har gjort 

bedömningen att betalning inte kommer att ske i framtiden, alternativt att kunden bedöms som konkurs-

mässig. (Working paper 168) 
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3 Basel II – En översikt 

Beroende på bankernas betydelse i betalningssystemet utgör de en viktig del av samhällets infra-

struktur och därmed är det också i samhällets intresse att bankerna inte tar för stora risker. Ett 

sammanbrott i banksystemet skulle innebära stora samhällsekonomiska konsekvenser, vilket 

innebär att bankernas verksamhet är förknippad med systemrisk för samhället. Av den anledning-

en utövas tillsyn av företag verksamma inom den finansiella sektorn. För att minimera riskerna 

har lagar och regler fastslagits för branschen, bland dessa är bankernas kapitaltäckningsregler en 

stor del. (Riksbanken, 2001) De utvecklas av Baselkommittén i syfte att minimera riskerna för 

finansiell instabilitet (FI, 2002).  

 

3.1 Regelverkets struktur 

e ursprungliga Baselrekommendationerna, Basel I, syftade till att stärka stabiliteten i det 

finansiella systemet. Rekommendationerna hade en enkel struktur uppbyggd kring ett 

kapitaltäckningskrav på minst åtta procent för att täcka verksamhetens kreditrisk. Kapitaltäck-

ningsgraden ges av relationen mellan företagets riskviktade tillgångar4 och den totala kapitalba-

sen5.  

D

 

Motivet med Basel II6 är att ytterligare stabilisera det finansiella systemet, bidra till att ett optimalt 

kapitalutnyttjande samt undvika att bankerna genom egna förfinade modeller kringgår det befint-

liga regelverket. Detta uppnås främst genom ett modernare och tydligare system för att bedöma 

och hantera faktiska risker. Målet är inte att förändra det genomsnittliga minimikravet på kapital-

täckning, utan snarare att allokeringen av kapitaltäckning skall kunna diversifieras mellan verk-

samheter beroende på individuella skillnader dem emellan. Beroende på bankernas olika riskpro-

filer i kreditverksamheten kan det resultera i att några banker får ökat kapitaltäckningskrav, 

medan andra får ett lägre kapitaltäckningskrav. (af Jochnick, 2004) 

                                                 
4 De riskviktade tillgångarna utgörs av den andel av tillgångarna och skulderna som är av den karaktären att de på 

kort tid kan genomgå stora värdeförändringar. 
5 Kapitalbasen består av kapital som står till förfogande för att täcka institutets förluster, normalt det egna kapitalet 

och de delar av de obeskattade reserverna som kan räknas som eget kapital. 
6 Dokumentet fullständiga namn är International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised 

Framework  
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Den enkla strukturen i det ursprungliga regelverket har i Basel II bytts ut till en struktur upp-

byggd kring tre pelare. Genom strukturförändringen önskar kommittén uppmuntra bankerna att 

förbättra sin riskhantering. De tre pelarna innebär, i tur och ordning, (1) ökad frihet för bankerna 

i valet av riskhanteringsmetod, (2) krav på dokumentation och övervakning av valt tillvägagångs-

sätt samt (3) ökade krav på öppenhet.  

BASEL II 

PELARE I PELARE II PELARE III 

Marknadsdisciplin 

 

Ökat krav på öppenhet 
och genomsyn 

Kapitaltäckningskrav 

 

Regler för beräkning av 
kapitaltäckning 

Samlad kapitalbe-
dömning 

 
Krav på dokumentation 

och övervakning 
 

Figur 3-1   Basel II:s struktur 

 

3.2 Pelare I 

en första pelaren behandlar hur bankerna skall mäta den marknadsrisk, operativa risk och 

kreditrisk som uppkommer i bankens verksamhet. Detta medför en förändring från 

tidigare rekommendationer då bankerna uppmanas att vidga sitt risktänkande genom att vid en 

total riskbedömning ta hänsyn till den operativa risken, som mänskliga faktorer eller fallerande 

IT-system. Den operativa risken kan mätas med tre metoder: basmetoden, schablonmetoden eller 

den avancerade metoden (AMA).  

D

Basmetoden går förenklat ut på att bruttointäkten7 multipliceras med en av FI fastställd multipel. 

Schablonmetoden är en utveckling av basmetoden, där verksamheten delas in i åtta rörelsegrenar. 

Varje rörelsegren tilldelas en fast multipel, för närvarande mellan 12-18 procent, vilken sedan 

multipliceras med respektive grens bruttointäkt. Denna metod kräver FI:s tillstånd. Slutligen finns 

möjligheten att använda sig av en egen (avancerad) metod för att beräkna kapitalbehovet för de 

operativa riskerna. Banken tillåts använda egenutvecklade metoder under förutsättning att dessa 

godkänts av FI. Dessa metoder bygger sannolikt på såväl kvalitativa bedömningar som kvantitativ 

analys av historisk data. (Competence Network, 2004) 
                                                 
7 Bruttointäkten definieras som summan av räntenetto, leasingintäkter, erhållna utdelningar, provisionsnetto, 

nettoresultat av finansiella transaktioner samt övriga intäkter. 
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På samma sätt som ovan tillåts banken välja mellan tre metoder även när det gäller kreditrisker: 

schablonmetoden, den grundläggande internmetoden eller den avancerade internmetoden. 

Schablonmetoden innebär att bankens krediter delas in i olika segment i vilka krediterna summe-

ras och multipliceras med en av fastställd viktfaktor. Denna metod liknar på många sätt den 

metod som används i det tidigare regelverket där den huvudsakliga skillnaden ligger i definitionen 

av riskvikter och grupper. I tillägg till schablonmetoden finns alltså dessutom två varianter av en 

internmetod, kallad IRB (Internal Ratings-Based) eller IRK (intern riskklassificering). Den enklare 

metoden går ut på att hänföra varje låntagare till en intern ratingklass utifrån egna beräkningar av 

sannolikheten för fallissemang, medan den mer avancerade dessutom tillåter banken att själv 

beräkna förlustandelen vid fallissemang samt storleken på exponeringen givet att krediten är 

konstaterad som en förlust. Därigenom identifieras bankens exponering mot kreditrisk och 

krediternas del av det samlade kapitalbehovet kan bestämmas.   

Syftet med kapitalkravet är att bankerna skall ha en viss nivå innestående kapital i förhållande till 

skulderna, kapitaltäckning, som kan täcka de möjliga negativa utfall som är större än verksamhe-

tens förväntade förluster8. Kapitalbasen, som är det kapital bankerna har innestående i detta syfte 

och kallas ekonomiskt kapital, är ett viktigt mätinstrument för FI när det gäller bedömningen av 

bankernas soliditet. Basel II innebär inga förändringar för det kapitalkrav som idag ställs på 

banker, utan det kommer fortsatt vara åtta procent. Den stora förändringen är att bankerna får 

använda andra och olika metoder för att beräkna de riskviktade tillgångarna.  

 

Samtidigt som bankerna varit begränsade till att använda en enhetlig schablonmetod för att 

beräkna de riskviktade tillgångarna har vissa banker redan utvecklat egna metoder för att internt 

mäta verksamhetens kreditrisk. Därmed kan de nya rekommendationerna ses som en effekt av att 

Baselkommittén valt att följa utvecklingen och öppnat för att använda dessa även vid beräkning 

av det lagstadgade kapitalkravet (FI, 2002).  

 

3.2.1 Schablonmetoden 

Schablonmetoden i Basel II innebär att krediterna viktas i förhållande till vilken ratingkategori 

låntagaren tillhör, det vill säga vilken kreditvärdighet motparten har. Vikterna varierar mellan noll 

                                                 
8 Bankernas genomsnittliga förväntade förluster har inget med kapitalkravet att göra utan det skall kunna 

täckas av de löpande inkomsterna.  
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och 150 procent beroende vilken slags juridisk form låntagaren har och beroende på dess kredit-

rating (se Tabell 3-1). Innebörden blir att bankernas kapitaltäckning kommer att vara högre för 

krediter till låntagare med hög risk och lägre till låntagare med låg risk.  

Stat Bank Annat företag

AAA - AA- 0% 20% 20%

A+ - A- 20% 50% 50%

BBB+ - BBB- 50% 50% 100%

BB+ - BB- 100% 100% 100%

B+ - B- 100% 100% 150%

Sämre än B- 100% 150% 150%

Inte ratad 100% 50% 100%

R
a
ti

n
g

 
Källa: FI (2001) 

Tabell 3-1   Riskvikter 

För privatpersoner kommer riskvikterna att variera mellan 35 och 70 procent beroende på om 

lånet har säkerhet eller inte (FI, 2001). Anledningen till att privatpersoner får låga vikter är att 

hushållsutlåningsportföljer är väldiversifierade och att enstaka kunder inte står för stora riskexpo-

neringar (FI, 2002). Meningen är att riskvikterna skall uttrycka risken för att förlusterna blir 

oväntat stora under en viss period eftersom kapitalkravet är till för att skydda bankerna mot 

oförväntade förluster. (FI, 2001) 

 

De olika riskvikterna resulterar i olika kapitaltäckning för olika lån. Kapitaltäckningen kan ut-

tryckas som en procentsats av lånets storlek, till exempel kommer en kredit till ett företag med 

ratingen A+ att kräva en kapitalbuffert på fyra procent (åtta procent av 50 procent) av kreditens 

storlek för att motsvara minsta tillåtna kapitaltäckning.   

 

3.2.2 IRB-metoden 

Baselkommittén förväntar sig att de största bankerna kommer att använda sig av den mer sofisti-

kerade IRB-metoden som bygger på bankernas egna beräkningar av värden på de faktorer som 

styr kreditrisken och således kapitalkravet i varje engagemang. De värden som styr kreditrisken är 

framför allt risken för fallissemang (Probability of default, PD) förlust vid fallissemang (Loss 

Given Default, LGD) och exponeringens storlek vid fallissemang (Exposure At Default, EAD). 

(FI, 2001) Idén med IRB-metoden är att bankerna skall kunna dra nytta av den information om 

motparterna som de kontinuerligt samlar in och bearbetar. Med hänsyn tagen till att professionell 

bedömning och värdering av motpartsrisker är en del av bankernas affärsverksamhet anser 

Baselkommittén att de också skall kunna utnyttja detta genom att använda den informationen till 

att riskdifferentiera kapitaltäckningen. Med historisk kreditdata för olika riskklasser kan bankerna 
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beräkna sannolikheten för fallissemang i respektive riskklass. I nästa steg översätts fallissemang-

sannolikheterna till riskvikter som i sin tur multipliceras med summan av krediterna i den givna 

riskklassen i syfte att ta fram kapitaltäckningen. Produkten av riskvikten, kreditexponeringen9 och 

det åttaprocentiga kapitalkravet, summerad över alla krediter, ger bankens kapitaltäckningskrav. 

(Jacobson m.fl., 2002)  

 

Det finns två olika nivåer av komplexitet när det gäller IRB-metoden där bankerna själva väljer 

vilken nivå de arbetar på. I den avancerade IRB-metoden, krävs det att bankerna utöver fallisse-

mangsannolikheten också beräknar LGD och EAD. (Jacobson m.fl., 2002) I den mindre avance-

rade metoden, eller den grundläggande IRB-metoden, begränsar sig bankerna till att endast 

beräkna PD och de övriga värdena hämtas från generella värden fastställda av FI. För att sedan 

härleda risken ur PD, LGD och EAD används funktioner som är uppsatta och specificerade av 

FI. (FI, 2001) 

 

En förutsättning för att kreditinstituten skall kunna använda IRB-metoden är att de kan uppskat-

ta faktorerna på ett säkert sätt. För detta kräver FI att de har tillgång till historiska data över 

låntagarnas betalningsförmåga. För den grundläggande metoden krävs minst fem års data och för 

den avancerade metoden krävs minst sju års data. Varje enskild modell måste, innan den tas i 

bruk, godkännas av FI. Banken skall kunna visa att den har de datasystem, den kompetens och 

den historiska statistik som krävs. (FI, 2001) Det är Baselkommitténs bestämda målsättning att 

samtliga kreditinstitut så småningom skall anamma den interna metoden, även om det till syvende 

och sidst är bankerna som själva väljer den metod som passar deras verksamhet bäst. (BCBS, 

2004) 

 

3.3 Pelare II 

amtidigt som bankerna erhåller ökad frihet i riskhanteringen kräver systemet också ökad 

myndighetskontroll. I Sverige är FI ansvarig tillsynsmyndighet och har som uppgift att 

utvärdera bankernas metoder för beräkning av kapitalbehovet. I sin uppgift som tillsynsmyndig-

het skall FI utgå från fyra huvudprinciper. (BCBS, 2004) 

S

1. Banken skall ha en metod för att ställa det samlade kapitalbehovet i relation till tagen risk 

samt utarbeta en strategi för att hålla kapitalnivån på en önskvärd nivå. 

                                                 
9 Kreditens nominella belopp minus säkerheter. 
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2. FI ska utvärdera den metod och strategi som nämndes i föregående punkt samt vidta åtgär-

der vid behov.  

3. Bankerna förväntas ha en kapitaltäckning som överstiger den lagstadgade miniminivån. 

4. FI ska redan på ett tidigt stadium ingripa om kapitaltäckningsgraden riskerar att sjunka 

under miniminivån.  

FI avgör dels vilka metoder som bankerna kan använda, dels ansvarar de för att följa upp ban-

kernas implementering och användning av metoderna. En förutsättning för att FI skall kunna 

uppfylla sin roll är en noggrann redovisning från bankerna över hur riskerna mäts och bedöms, 

vilket dokumenteras i Internal Capital Adequacy Assessement Process (ICAAP). (BCBS, 2004) 

En del av denna process kommer vara fokus för det fortsatta arbetet i denna studie. 

 

3.4  Pelare III 

Den tredje pelaren är ett komplement till de två första. Kommittén siktar på att uppmuntra 

bankerna till en högre grad av öppenhet. Syftet är att öka marknadsaktörernas förtroende 

för systemet och förbättra informationen om bankernas riskexponering. Detta blir speciellt 

relevant när bankerna ges större frihet än tidigare då externa intressenter visste hur banken 

bedömde sin risksituation. I takt med att metoderna för detta utvecklas ställs större krav på 

transparens, vilket förhoppningsvis underlättar för bankernas motparter – placerare, investerare 

och kunder – att jämföra bankernas finansiella styrka och riskprofil. FI kommer att ställa en del 

minimikrav men förhoppningen är att bankerna själva ska se nyttan av en ökad öppenhet. (FI, 

2001) 
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4 Samlad kapitalbedömning 

Det är tydligt att det i och med Basel II öppnas nya möjligheter för bankerna att förbättra meto-

der för bedömning och hantering av risk. Endast tio banker har emellertid anmält intresse hos FI 

att få sina IRB-metoder godkända för att beräkna kapitalkravet för kreditrisken, en del av det 

totala kapitalkravet. Det innebär att övriga banker, i klar majoritet, kommer använda den enklare 

schablonmetoden för mätning av kreditrisk under Pelare I. Detta utesluter emellertid inte att 

banken i sin samlade kapitalbedömning under Pelare II använder mer sofistikerade modeller och 

processer. 

 

4.1 Kapitalbedömningsprocessen 

nder regelverkets första pelare beräknar banken det totala kapitalkravet, det vill säga hur 

mycket eget kapital som krävs i förhållande till de riskviktade tillgångarna. Det totala 

kapitalkravet är ett begrepp som lätt förväxlas med den samlade kapitalbedömningen, Internal Capital 

Adequacy Assessment Process (ICAAP). För att undvika begreppsförvirring förklarar vi därför 

skillnaden mellan de två begreppen.  

U

 

Om vi återigen påminner om avgränsningen till kreditrisk så handlar kapitalkravet, å sin sida, om 

att bedöma hur mycket eget kapital banken ska hålla i förhållande till storleken på de riskviktade 

tillgångarna. I denna bedömning kan banken konstatera att nivån på det egna kapitalet i förhål-

lande till tillgångarnas storlek ligger mer eller mindre betryggande över den lagstadgade minimini-

vån. Kapitalbedömningen, å sin sida, handlar om att bankens ledning ska ställa tagen risk i 

relation till det samlade kapitalkravet. Det handlar om att bedöma hur väl den beräknade kapital-

täckningsgraden stämmer överens med bankens aktuella riskprofil och långsiktiga strategi samt 

förmågan att hantera risker. (FI, 2002) I de fall banken är medveten om att riskprofilen är hög 

och har behov av en högre kapitalnivå (economic capital) än den lagstadgade kapitalnivån (regulatory 

capital) är ledningen skyldig att upplysa om detta i den samlade kapitalbedömningen. Det kan 

exempelvis handla om att justera kapitalnivån på grund av hög koncentration gentemot bran-

scher, geografiska områden eller en viss typ av säkerhet. (FI, 2002) Denna bedömning ska inte 

endast ske vid rapporteringen till FI, utan löpa som en kontinuerlig process i verksamheten och 

samtliga svenska banker kommer vara föremål för inspektionens granskning. 
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Det är bankens styrelse som ansvarar för godkännandet, och den kontinuerliga uppdateringen, av 

den riskstrategi som ska reflektera bankens risktolerans. Den ska innehålla information om 

bankens benägenhet att bevilja kredit baserat på kundkategori, bransch, geografisk område, löptid 

och förväntad lönsamhet. Strategin ska dessutom fastställa en acceptabel nivå på utbytet mellan 

risk och avkastning, med andra ord handlar det om att bestämma en rimlig nivå på avkastnings-

kravet i olika aktiviteter. (BSBC, 2000) 

 

Implementeringen av bankens strategi är den operativa ledningens ansvar, vilka dessutom har 

ansvaret för att utveckla policys och processer för att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera 

kreditrisk. Processerna innefattar alla risker som uppkommer från samtliga produkter och aktivi-

teter som banken engagerar sig i och banken ska därför också försäkra sig om att alla nya produk-

ter och tjänster granskas ur ett riskperspektiv innan de tas in i verksamheten. En viktig egenskap i 

detta arbete är att hänsyn tas till hur ekonomins cykliska effekter påverkar kreditportföljen. 

(BSBC, 2000) Genom kapitalbedömningsprocessen kan styrelsen sedan fastslå en adekvat kapi-

talnivå med hänsyn till organisationens totala risk. FIs syn på utformningen av processen avspeg-

las väl i detta citat från ett anförande av Kerstin af Jochnick: 

 

”- Det är helt klart att banken själv måste utforma sin kapitalbedömningsprocess. Lagstiftningen och 

tillsynsmyndigheterna kommer att fokusera på innehållet och utfallet av en banks kapitalbedömningspro-

cess men kommer inte att i detalj reglera hur den ska utformas. Det står därför varje bank fritt att ut-

forma kapitalbedömningsprocessen på ett sådant sätt att den passar den egna verksamheten. När jag då 

säger fritt är det givetvis så att tillsynsmyndigheterna kommer att ställa krav på övergripande innehåll.” 

(af Jochnick, 2004) 

 

Processen för att hantera kreditrisken kan delas in i två väsentliga steg, för det första handlar den 

om pålitliga kreditbeviljningspolicys och för det andra handlar det om processer för att övervaka 

och administrera utestående krediter.  

 

Innan krediter beviljas ska banken ha pålitliga och väldefinierade kriterier och policys för att 

bestämma om, och i så fall i vilken form, en kredit beviljas, förändras eller omförhandlas. Dessa 

kriterier ska vara utformade på ett sådant sätt att banken erhåller en god bild av kredittagarens 

återbetalningsförmåga och syftet med krediten. (BCBS, 2000) De ska ta i beaktning att expone-
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ringen mot enskilda och homogena grupper av kredittagare inte överstiger fastställda limiter10 och 

att banken inte har intressen som kan kopplas till kredittagarens verksamhet. I detta sammanhang 

är det viktigt att all berörd personal i banken förstår hur den övergripande riskprofilen och 

strategin ser ut. Som ett steg i att mildra riskexponeringen i utlåningen används säkerheter och 

garantier ofta, men dessa ska aldrig ses som ett substitut till varken ofullständig information om 

kredittagaren eller till en god bedömning av sannolikheten för återbetalning. (BCBS, 2000) 

 

För att kunna hantera kreditrisken är det nödvändigt att banken upprätthåller en fungerande 

kreditadministration bestående av en riskmätning- och övervakningsprocess. En del av denna 

administration ska utgöras av ett system för att övervaka de individuella krediternas status. I detta 

sammanhang uppmuntras bankerna att utveckla och utnyttja ett internt ratingsystem anpassat 

efter verksamhetens storlek och komplexitet. Förutsättningarna för ett internt ratingsystem är 

fungerande informationssystem och analysverktyg som utöver de individuella krediterna även ska 

ge information om den totala portföljsammansättningen. Med hjälp av dessa ska banken kunna 

identifiera eventuella koncentrationer av risk inom exempelvis branscher eller geografiska områ-

den. Slutligen ska banken också ta hänsyn till hur de ekonomiska förhållandena kan tänkas 

förändras och hur detta skulle påverka såväl de individuella krediterna som hela portföljen. 

Baselkommittén föreslår att det ska ske genom stresstester och scenarioanalys som tar hänsyn till 

såväl ekonomins cykliska effekter som ränteförändringar och andra marknadsrisker. (BCBS, 

2000) 

 

Syftet med att utveckla och implementera dessa policys och processer är att: (1) bibehålla pålitliga 

kriterier för kreditbeviljning; (2) övervaka och kontrollera kreditrisk; (3) utvärdera nya affärsmöj-

ligheter; samt (4) identifiera och administrera kreditproblem. (BCBS, 2000) Med anledning av de 

nya möjligheter som erbjuds i och med Basel II riktas närmast uppmärksamheten mot den andra 

av dessa punkter, hur en bank kan utveckla övervakningen och kontrollen av sina kreditrisker i ett 

helhetsperspektiv. 

 

                                                 
10 Limiter är uppsatta gränser för hur stora krediterna får vara och bestäms till stor del av kredittagarens riskklass, 

branschtillhörighet och geografiska område. Dessa limiter ska vara fasta och inte påverkas av kundernas efterfråga 

och behov. 
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5 Portföljvalsteori 

Den enskilt största orsaken till allvarliga problem inom banker är sådana som orsakats av risk-

koncentrationer i kreditportföljen. (BCBS, 2004) Med det som utgångspunkt föreslår vi en 

portföljansats i syfte att möjliggöra identifiering och hantering av problem med kreditrisk i ett 

portföljperspektiv. Vi börjar därför med en redogörelse av den i andra portföljsammanhang 

grundläggande portföljvalsteorin, av Elton & Gruber (1995) kallad en av nationalekonomins få 

”gratisluncher”, och anpassar denna till ett kreditsammanhang.  

 

Banker av olika storlek skiljer sig från varandra i många avseenden, men gemensamt är att den 

absolut största delen av den totala utlåningen utgörs av relativt små krediter till relativt många 

kredittagare. (Nordström, 2005) För att kreditgivningsverksamheten del av den samlade kapital-

bedömningen ska kunna bedömas på ett meningsfullt sätt bör samtliga krediter samlas i en 

portfölj. Anledningen till detta är i första hand att kunna identifiera risker som uppstår på grund 

av olika typer av koncentrationer, exempelvis från en överexponering mot en bransch eller ett 

geografiskt område. (JP Morgan, 1997) Traditionellt har bankens kreditansvariga litat på erfaren-

het, intuition och andra kvalitativa faktorer för att bedöma denna typ av risk där riskhanteringen 

inte sällan bestått av mer eller mindre godtyckliga limiter för exponeringar mot enskilda kreditta-

gare. (BCBS, 2000) Dessa limiter tar emellertid inte hänsyn till vilken marginell risk en utökad 

kredit skulle tillföra bankens totala risk. För att detta ska vara möjligt krävs en metod för att mäta 

hur varje ny kredit samvarierar med övriga tillgångar i portföljen. Vi introducerar därför läsaren 

för Markowitz portföljvalsteori. 

 

5.1 Markowitz portföljvalsteori 

eorier för hur värdepapper kan analyseras ur ett portföljperspektiv är ingen nyhet inom den 

ekonomiska litteraturen. Sedan dessa utvecklades har de främst använts för att analysera 

aktieportföljer, men har i allt större utsträckning även börjat användas inom kreditområdet med 

förhoppning att kunna utnyttja samma möjlighet att optimera kreditportföljer. 

T
 

Den moderna portföljteori utvecklades av Harry Markowitz, som 1952 publicerade artikeln 

”Portfolio Selection” i tidsskriften Journal of Finance. I artikeln föreslår Markowitz att investera-

re skall koncentrera sig på portföljens genomsnittliga avkastning och dess varians (volatilitet), hur 

dessa parametrar ser ut för de enskilda värdepappren är inte lika intressant. Utgångspunkten är 
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antaganden om att avkastningen är normalfördelad, att en portföljs förväntade avkastning mot-

svarar de enskilda värdepapprens genomsnittliga avkastning samt att portföljens varians är en 

funktion av variansen på, och kovariansen mellan, de enskilda värdepappren och deras vikter i 

portföljen. (Markowitz, 1999) I nästa steg gör Markowitz skillnad mellan en effektiv och en 

ineffektiv portfölj, där en mängd portföljer kan skapas genom olika sammansättningar av värde-

papper. De kombinationer som uppnår bäst avkastningen i förhållande till portföljens totala risk 

kallas effektiva portföljer medan de övriga kallas ineffektiva. (Markowitz, 1999) De effektiva 

portföljerna kan bindas samman med en linje som har kommit att kallas den effektiva fronten, 

illustrerad i Figur 5-1. Vi återkommer senare till hur denna tas fram. Observera dock att det 

endast är den positivt lutande delen av kurvan som utgörs av effektiva portföljer, i bemärkelsen 

att avkastningen är maximal i förhållande till tagen risk. Portföljer som befinner sig på den 

negativt lutande delen har en minimal avkastning i förhållande till risk och ger därmed den sämsta 

avkastningen per riskenhet. Området mellan axlarna ”Risk” och  ”Avkastning” kallas normalt 

risk-return space. 

 

 

Figur 5-1   Risk-Return Space 

Allt annat lika vill en portföljförvaltare minimera risken i förhållande till den förväntade avkast-

ningen. Genom att begränsa sitt val till tillgångar med en låg risk kan risknivån hållas nere, men 

till priset av en låg avkastning. Lösningen på problemet är enligt portföljvalsteorin att kombinera 

tillgångar med hög unik risk på ett sådant sätt att den unika risken jämnas ut på en aggregerad 

nivå. Därmed kvarstår endast den systematiska risk som skulle uppstå oavsett val av tillgångar. 

Uttrycker vi samma sak i statistiska termer handlar det om att kombinera tillgångar med hög 

volatilitet på ett sådant sätt att den totala volatiliteten i avkastningen sjunker. Effekten av detta är 

en förbättrad riskjusterad avkastning, eller, högre avkastning per enhet tagen risk. 
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Tillvägagångssättet för att optimera den riskjusterade avkastningen i en värdepappersportfölj är 

relativt enkel och intuitiv. Två variabler är av intresse, de enskilda värdepapprens förväntade 

avkastning och spridningen runt detta värde, volatiliteten. En akties förväntade avkastning kan 

skattas utifrån historiska kursnoteringar: 

1

1

−

− +−
=

t

tt
t P

DIVPP
R  

där R är avkastningen som en funktion av kursutvecklingen mellan två tidpunkter ( ) och 

utdelningen (DIV) under samma period. Skattningen bygger på antagandet att historisk avkast-

ning är en bra approximation för framtida avkastning. Den förväntade avkastningen är därför 

inget annat än ett genomsnitt av kursutvecklingen plus utdelningar för ett antal tidsperioder bakåt 

i tiden. Det finns alternativa metoder för att beräkna den förväntade avkastningen, men vi går i 

detta sammanhang inte in på detta då vårt intresse snarare ligger i att bedöma avkastningen i 

krediter, till det återkommer vi i avsnitt 6.1. Som mått på risken i den enskilda aktien beräknas 

volatiliteten i den historiska avkastningen enligt en vanlig standardavvikelseberäkning: 
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där iσ  är standardavvikelsen i en tidsserie av avkastningar på värdepapper i från tidpunkt 0 till T, 

är avkastningen i period t och tR R är genomsnittet av tidsseriens avkastningar. 

 

Med information om den förväntade avkastningen, och dess spridning, för varje enskild aktie kan 

förvaltaren dra nytta av att allokera tillgångarna på ett sådant sätt att den kombinerade volatilite-

ten är lägre än de individuella.  

Avkastning 

A 

B 

Risk  

Figur 5-2   Bullet 
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I Figur 5-2 illustreras hur en enkel portfölj bestående av två värdepapper, A och B, kan beskrivas 

som en Markowitz-portfölj. Låt säga att fördelningen är 40 procent A och resterande 60 procent i 

värdepapper B. Portföljens avkastning motsvaras då av de enskilda värdepapprens avkastning 

multiplicerat med vikterna. Diversifieringseffekten från att investera i två värdepapper har sitt 

ursprung i att värdepapper A:s goda och dåliga tider inte sammanfaller med värdepapper B:s goda 

och dåliga tider. Det är också denna effekt som ger upphov till att den effektiva fronten är en 

kurva, även kallad Bullet, och inte en rak linje (se streckad linje i Figur 5-2). Med hjälp av att 

värdepappernas avkastningar inte samvarierar, i statistiska termer uttryckt som en avsaknad av 

kovarians, kan portföljens risk alltså sänkas utan att göra avkall på den förväntade avkastningen. 

Kovariansen är således en central parameter för att en optimal portfölj ska kunna väljas och 

beräknas enkelt utifrån de historiska avkastningarna. Ju mindre kovariansen mellan de värdepap-

per som portföljen innehåller desto mindre är portföljens volatilitet, eller risk.   
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Kovariansen är ett mått på hur avkastningen på två värdepapper, och , rör sig tillsammans 

under en period, T. Korrelationskoefficienten, 

iR jR

ijρ , är ett mått på samma sak, men ställd i relation 

till de enskilda avkastningarnas standardavvikelse. 
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För aktier är det stora problemet vid portföljoptimeringen inte att uppskatta den förväntade 

avkastningen, volatiliteter och varianser utan snarare att antalet kovarianser ökar exponentiellt 

med antalet ingående värdepapper. Detta problem kvarstår även i en kreditportfölj, men där den 

största utmaningen framför allt är att överhuvudtaget kunna skatta en förväntad avkastning, 

volatiliteter och kovarianser på ett tillförlitligt sätt. Första steget i optimeringen av en kreditport-

följ blir därför att se hur den förväntade avkastningen kan beräknas på ett hanterbart sätt. 
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6 Kreditvärdering i ett portföljperspektiv 

Medan avkastningen på aktier, den vanligast förekommande tillgången i en Markowitz-portfölj, 

rimligen kan antas vara normalfördelad blir ett sådant antagande gällande avkastningen på kredi-

ter tämligen orimligt.  

 

6.1 Kreditens avkastning 

vkastningen i varje kreditexponering är en enkel funktion av intäkterna minus kostnaderna. 

Banken erhåller en ränta som bestäms utifrån de kostnader som är förknippade med 

utlåningen och förhoppningsvis överstiger summan av intäkterna summan av kostnaderna för 

krediten. I majoriteten av krediterna blir utfallet som förväntat och intäkterna överstiger kostna-

derna med en viss marginal. I ett fåtal fall kan kredittagaren av någon anledning inte betala 

tillbaka det lånade beloppet och kostnaderna överstiger intäkterna relativt kraftigt. Därför sägs 

krediter ha en begränsad uppsida samtidigt som nedsidan endast begränsas av storleken på 

exponeringen. Med andra ord, medan en akties värde kan antas stiga eller sjunka med samma 

belopp så kan kreditens värde inte stiga lika mycket som den kan sjunka. Resultatet är en skev 

fördelning av en kredits avkastningen, illustrerad i Figur 6-1. 
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Figur 6-1   Kreditavkastningens fördelning 

För att förstå den bakomliggande orsaken till fördelningen i Figur 6-1 måste vi först identifiera de 

komponenter som påverkar avkastningen. Vi redogör därför kort för bankens kostnader med 

undantag för de specifika produktkostnaderna så som uppläggningskostnader, administrationskost-

nader samt avslutskostnader. Dessa kan antas vara givna över tiden och utgör därför inte någon 
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osäkerhet för banken11. Parametrar av intresse är därför finansieringskostnaden för utlåningen, 

vilken utgörs av interbankräntan, alternativkostnaden för att hålla eget kapital i form av kapitalba-

skostnaden12 samt ett riskpåslag som ska ta hänsyn till den förväntade förlusten. 

 

6.1.1 Interbankräntan  

Vid avgörandet av utlåningsräntorna har interbankräntan en central betydelse. Det är till denna 

ränta banken kan finansiera eventuella underskott alternativt placera eventuella överskott i slutet 

av varje affärsdag, på den så kallade interbankmarknaden. Räntan på denna marknad, kallad 

STIBOR13, är starkt kopplad till Riksbankens ut- och inlåningskorridor som omgärdar den viktiga 

reporäntan. Genom att erbjuda bankerna in- och utlåning som ligger 75 punkter under respektive 

över reporäntan hoppas Riksbanken att bankerna ska anse det förmånligare att utjämna sina 

under- och överskott sinsemellan snarare än att göra det genom Riksbanken så kallade ”facilite-

ter”. I tillägg till att utgöra finansieringskostnaden för banken utgör interbankräntan således även 

en alternativavkastning genom att likviditetsöverskott kan placeras med denna avkastning. Ban-

kerna kan även långsiktigt finansiera sin utlåning på interbankmarknaden och därmed kan vi 

approximera upplåningskostnaden för en bank som den rådande interbankräntan. Vid utlåning 

med längre löptider påverkar emellertid inte bara den aktuella nivån på STIBOR utlåningsräntan 

till kund, utan även bankens förväntningar på framtida nivåer. Ett sätt att prognostisera de 

framtida korta räntorna är genom att använda sig av informationen i avkastningskurvan. Denna 

ger inte bara information om nivån på räntor med olika löptid utan implicerar också utvecklingen 

av de framtida korta räntorna, däribland bankernas internränta. 

 

                                                 
11 Om osäkerhet kring dessa ska bedömas faller det snarare under bedömningen av de operativa riskerna. 
12 Kapitalbaskostnaden är den kostnad som är förknippad med att hålla ett eget kapital som minst motsvarar det 

lagstadgade kapitalkravet. 
13 STIBOR är en förkortning av Stockholm Interbank Offered Rate. Internationellt finns ett stort antal motsvarigheter i 

form av exempelvis LIBOR (London), NIBOR (Norge), NYBOR (New York) eller EURIBOR (EU). 
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Ekonomisk expansion Ekonomisk expansion Ekonomisk kontraktion 
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Källa: Hässel m.fl., 2001  

Figur 6-2   Avkastningskurvans tolkning 

En positiv lutning på avkastningskurvan förknippas med förväntningar om en högkonjunktur 

med stigande inflation som följd medan en negativ lutning innebär motsatta förväntningar, detta 

illustreras i Figur 6-2. För en djupare beskrivning av avkastningskurvans informationsinnehåll 

hänvisas läsaren till Gustafsson & Ingebrand (2004). 

 

Genom penningmarknadens fundamentalsamband kan vi med informationen i avkastningskur-

van skapa implicita terminsräntor som fungerar som en approximation av den framtida korta 

avistaräntan. Givet avsaknaden av arbitrage14 ska avkastningen på en investering i två på varandra 

korta räntor (obligationer) motsvara avkastningen på en obligation vars löptid motsvarar de två 

kortare. Matematiskt uttrycks sambandet på följande sätt: 
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Den implicita terminsräntan motsvarar ekvationens r2 och är ekvationens enda okända variabel, 

, och är obligationerna 1, 2 och 3:s löptider. Övrig information hämtas av ur den aktuella 

räntespreaden i avkastningskurvan. Informationen som terminsräntan ger kan används vid 

uppskattning av såväl internräntan som kapitalbaskostnaden. Empiriska studier visar dock att 

penningmarknadens fundamentalsamband inte fungerar exakt som i teorin. Resultatet av under-

sökningen i Gustafsson & Ingebrand (2004) visar bland annat att långa räntor tenderar att över-

skatta de framtida korta räntorna. 

1d d d

                                                

2 3

 

 
14 Arbitrage handlar om att skapa någonting av ingenting, eller, genom att utnyttja felprissättning göra riskfria vinster. 

(Fisher, 2001) 
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6.1.2 Kapitalbaskostnaden 

Varje kredit i portföljen kräver att banken håller ett visst belopp i eget kapital för att täcka even-

tuella förluster. Storleken beräknas under pelare I och beror på vilken juridisk form låntagaren 

har samt dennes kreditvärdighet (se avsnitt 3.2). Som i alla andra sammanhang har detta kapital 

naturligtvis en alternativkostnad i form av ett avkastningskrav från dem som avstår från att nyttja 

det egna kapitalet, det vill säga ägarna. Medan kredittagarens juridiska form kan antas vara statisk 

över tiden och därmed säker så finns en osäkerhet kring dennes kreditvärdighet. Sjunker den 

innebär det en högre kapitalbaskostnad för banken. Utöver kredittagarens egenskaper beror 

kostnaden dessutom på storleken på ägarnas avkastningskrav, som är en funktion av den riskfria 

räntan, inflationsförväntningar och en riskpremie som beror på risken i verksamheten. 

 

6.1.3 Riskpåslag 

Riskpåslaget gör att prissättningskalkylen tar hänsyn till kredittagarens specifika risk och gör att 

riskklassen avspeglas i priset på krediten; högre risk innebär en högre ränta enligt en bestämd 

påslagsfaktor. Eftersom kredittagaren kan förflytta sig mellan riskklasser innebär ett statiskt 

riskpåslag osäkerhet kring nettoavkastningen på krediten. Så länge kredittagaren inte inställer 

betalningar av ränta och amorteringar kan detta påslag dock ses som en ren vinst i den enskilda 

krediten, men som kan komma att behöva användas i någon av portföljens andra exponeringar. 

Riskpåslaget utgör en del av ränteintäkten. 

 

6.1.4 Avkastningen på krediter 

För att reda ut hur avkastningen på en kredit i form av exempelvis ett vanligt banklån ser ut, är 

det intressant att först se hur avkastningen på en marknadsnoterad företagsobligation bestäms. 

Funktionen som beskriver den förväntade avkastningen (EAR)15 är okomplicerad, det är helt 

enkelt differensen mellan den på förhand bestämda räntan, eller yielden (YTM)16, och den förvän-

tade förlusten (EAL)17 givet obligationens rating. (Altman, 1997) 

 

EALYTMEAR −=  
 
                                                 
15 EAR står för Expected Asset Return 
16 YTM står för Yield To Maturity 
17 EAL står för Expected Asset Loss 
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Ta en femårig företagsobligation, ratad BB enligt Standard & Poor, vars YTM är 4,5 procent. 

Givet att en BB-ratad obligation har en sannolikhet på 0,9 procent att fallera så är den förväntade 

avkastningen 3,6 procent. Om en riskfri statsobligation med samma löptid ger en ränta på 2,5 

procent säger vi att företagsobligationen har en riskpremie på 1,1 procent. 

 

När det handlar om vanliga banklån är det å ena sidan inte lika enkelt att beräkna den förväntade 

avkastningen på detta sätt, då de flesta låntagare saknar en extern rating från något av de stora 

ratinginstituten. Å andra sidan finns det hos banken annan information som kan utnyttjas för att 

göra en liknande beräkning. Med kunskap om bankens kostnader kan vi förstå hur räntan be-

stäms utifrån vilka kostnader som ska tas hänsyn till. Nedan presenteras en funktion för hur 

avkastningen på en kredit skulle kunna beskrivas: 

 

KREFÖFINKOSKAPBASRINETINT −+−= )(  

 

Nettointäkten (NETINT) är differensen mellan ränteintäkterna från krediten och kostnaderna 

som utgörs av kapitalbaskostnaden (KAPBAS), finansieringskostnaden eller interbankräntan 

(FINKOS) samt den eventuella kreditförlusten (KREFÖ). Uttryckt i procent av exponeringens 

storlek: 

  

mKreditvoly
NETINTRkredit =  

 

Samtliga dessa parametrar är kända för banken och således utgör inte avsaknad av data något 

problem i detta skede. Ur funktionen kan vi nu hitta orsaken bakom den skeva fördelningen i 

Figur 6-1; i majoriteten av krediterna erhåller banken en avkastning som ungefär motsvarar den 

förväntade och är i nivå med räntepåslaget som utgör skillnaden mellan debiterad ränta och 

bankens kostnader. I enstaka fall inträffar dock kreditförluster som en följd av att kredittagaren 

fallerar med betalning, något som förklarar den långa ”svansen”. Förklaringen till övriga avvikel-

ser från medelvärdet är förändringar i bankens kostnader under kreditens löptid. Det kan exem-

pelvis röra sig om en förändrad interbankränta, ett högre avkastningskrav från ägarna som 

påverkar kapitalbaskostnaden eller att kredittagarens flyttar sig till en ny riskklass.  

 

Genom att observera den historiska avkastningen kan krediternas volatilitet beräknas, men på 

grund av den skeva fördelningen kan vi inte anta att värdet svänger symmetriskt runt den förvän-
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tade avkastningen på samma sätt som för exempelvis aktier. Även om avkastningen i en portfölj 

med ett stort antal krediter skulle kunna antas vara normalfördelad kvarstår problemet när 

grupper av krediter inte är tillräckligt stora och som därför inte uppfyller kraven för att detta 

antagande skall vara rimligt. Lyckligtvis stoppar det inte möjligheten att optimera portföljens 

avkastning i förhållande till risk.  

 

6.2 Att mäta kreditrisk 

å grund av det stora antalet krediter i en banks portfölj kan kredittagarna med fördel delas in 

i ett antal homogena grupper och avkastning samt volatilitet kan beräknas för respektive 

grupp. Denna indelning kan göras utifrån branschtillhörighet, riskklass, geografiskt område eller 

utifrån någon annan gemensam nämnare. Valet av indelning är upp till bankens ledning att 

besluta om och sannolikt finns redan en utvecklad metod för hur krediter delas in för att under-

lätta en övergripande analys av kreditportföljen. Om vi utgår från en bank som delar in kreditta-

garna utifrån vilken riskklass de tillhör skulle en fördelning kunna se ut som i Figur 6-3. Andelar-

na baseras på kreditvolymen i respektive riskklass. 
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Figur 6-3   Riskklassfördelning 

Till skillnad från en fondförvaltare, som placerar stora delar av portföljen i aktier eller marknads-

noterade obligationer, så står kreditförvaltaren inför en stor utmaning i detta skede av portföljop-

timeringen på grund av avsaknaden av relevant data. Även om den förväntade avkastningens 

skeva fördelning går att acceptera och hantera så återstår ett problem med att det i många fall 

saknas data för att kunna uppskatta varianser och korrelationer genom analys av historiska 

tidsserier. Som Altman (1996) konstaterar så är det varken teoretiskt eller empiriskt relevant att 

mäta de individuella krediternas, eller hela portföljens, risk med hjälp av avvikelsen på avkast-

ningen. Den teoretiska anledningen är som vi tidigare nämnt, att på grund av den skeva fördel-
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ningen i krediternas avkastning är standardavvikelse ett dåligt mått på risk. Detta problem skulle 

dock kunna överbryggas med hjälp av så kallade semi-varianser18. Den empiriska anledningen är 

att det saknas data, Altman (1996) tittade på 600 obligationer som existerade 1995, men bland 

vilka det fanns mindre än 40 stycken som existerade fem år tidigare och gör att semi-varianser är 

en opraktisk lösning. Det finns dock en lösning som utnyttjar data som banken redan har och 

som av den anledningen är lämplig ur såväl ett empiriskt som teoretiskt perspektiv. Lösningen 

handlar om att med hjälp av det interna riskklassificeringssystemet beräkna volatiliteten kring den 

förväntade förlusten i varje kredit. Vi förklarar därför kort hur en kredittagare erhåller sin specifi-

ka riskklass och går sedan vidare med hur risken beräknas med hjälp av den informationen. 

 

6.2.1 Riskklassificering 

I förhållandet mellan kredittagare och kreditinstitut finns en informationsasymmetri, både bero-

ende på att kreditinstitutet lider av bristande information om kredittagarens kreditvärdighet och 

även genom intressemotsättning mellan parterna eftersom att kredittagaren har incitament att öka 

sitt risktagande efter ett fattat kreditbeslut. Relationen mellan parterna skapar ett behov av 

kreditbedömningar och regelbundna uppföljningar av dem. I samband med detta finns det ett 

behov av att ha väl utvecklade riskklassificeringsmodeller. Ett riskklassificeringssystem omfattar 

bankens kreditexponeringar mot samtliga företag och institutioner och består av mellan fem och 

20 riskklasser. (FI, 2004) Den interna riskklassificeringsindelningen grundar sig i både kvalitativa 

och kvantitativa faktorer. Modellerna skiljer sig mellan olika banker, men de grundläggande 

faktorer som styr riskklassificeringen är; finansiella nyckeltal, kredithistoria, branschförutsättning-

ar, företagets ledning, extern rating (om det finns) och marknadsinformation. (FI, 2004) Med stöd 

av de ingående värdena kan bankerna antingen använda en kvantitativ metod som bygger på 

statistiska modeller eller en mer kvalitativ metod som snarare bygger på bedömarens expertis för 

att klassificera kredittagarna i olika riskklasser.  

 

En riskklassificeringsmodell som vi tagit del av, och som används av ett stort antal banker i 

Sverige, tillskriver varje kredittagare ett betyg mellan 0 och 5. Detta betyg är en funktion av två 

utav de parametrar som presenterades i avsnitt 3.2.2, nämligen kreditens sannolikhet för fallisse-

mang (PD) samt bankens förlust givet att krediten fallerar (LGD). I tillägg till att tillskriva kredit-

tagaren ett betyg, eller riskklass, kan dessa parametrar dessutom användas för att beräkna den 

                                                 
18 Semi-varians är beräknad på variationen i observationer som faller under medelvärdet och används ofta som ett 

mått på down-side risk. 
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förväntade förlusten för banken. Låt säga att en kredittagare har en PD=9 procent och att 

LGD=33 procent. Det innebär att banken förväntar sig att förlora 9 x 33 procent, det vill säga 3 

procent av det utlånade beloppet.  

 

6.2.2 Den oväntade förlusten – ett alternativt riskmått 

I riskklassificeringsprocessen identifierar banken den förväntade förlusten i varje affär och det är 

delvis utifrån denna, genom riskpåslaget, som det unika priset eller räntan slås fast. Beroende på 

hur precist detta påslag avspeglar den faktiska förlusten och risken så är den faktiska avkastningen 

mer eller mindre säker. Vi föreslår, i enlighet med Altman (1996), att svängningarna runt den 

förväntade förlusten används som ett mått på risk i enskilda krediterna eller segment av krediter 

och sedan i hela portföljen.  

 

Om vi återgår till en portfölj som delas in efter riskklasser kan en total förväntad förlust för varje 

klass beräknas utifrån de ingående företagens PD och LGD. Banken kan sedan, utifrån kreditta-

garnas tidigare PD och LGD, beräkna hur stora svängningarna är runt ett medelvärde på den 

förväntade förlusten för en viss tid tillbaka. Vi exemplifierar hur detta sker praktiskt utifrån en 

svensk banks faktiska utlåning till kredittagare med som befinner sig i deras riskklass 3:  

 

Banken lånar ut till 55 företag, till en summa av 270 miljoner kronor. Dessa företag har alla hamnat 

i riskklass 3 utifrån unika värden på PD och LGD, men vars produkt ligger inom ett givet intervall. 

Genom att studera hur summan av dessa produkter, det vill säga den totala förväntade förlusten i risk-

klass 3, fluktuerar över tiden får vi ett mått på risken i den givna riskklassen. Låt säga att den förvän-

tade förlusten i riskklassen är i genomsnitt 1 procent, men att den faktiska förlusten i riskklass 3 

pendlar mellan i genomsnitt 0,5 och 1,5 procent. Därmed är intervallet kring den förväntade förlusten 

vårt mått på risk.  
(Eget exempel) 

 

Den kritiske läsaren frågar sig nu om det inte är riskklassen i sig som är måttet på risk och till viss 

del är det så men riskklassen visar inte hela bilden. Riskklassen är endast ett mått på den förvän-

tade förlusten och ger banken vägledning vid prissättningen. Risken, i vår mening, är dessutom 

den osäkerhet som inte tas till hänsyn vid prissättningen och som därför ställer krav på ett skydd i 

form av en tillräckligt stor kapitalbas, vilket också är bakgrunden till att det finns ett lagstadgat 

kapitalkrav.  
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Medan Altman (1996) använder sig av en så kallad Z-Score model, som är ett sätt att tillskriva 

krediterna en rating/riskklass och kan liknas vid en helt vanlig intern ratingmodell, så kan en bank 

med fördel använda data från sin interna ratingmodell. För att uppskatta de varianser och kovari-

anser i och mellan krediter måste kreditförvaltaren därför vända sig till att se hur väl den interna 

ratingen avspeglat faktiska förluster i det förflutna. Saknas denna information är det möjligt att se 

på svängningarna i den förväntade förlusten på marknadsnoterade obligationer som har motsva-

rande externrating och översätta dessa till bankens interna riskklassificeringssystem. Vi återkom-

mer senare till detta problem och med förslag på lösningar. 

 

6.3 Analys av en exempelportfölj 

 detta avsnitt presenteras ett exempel som beskriver hur en kreditportfölj kan optimeras givet 

kunskap om den förväntade avkastningen och volatiliteten kring den förväntade förlusten i 

fem segment (riskklasser). När vi talar om risk och standardavvikelse i detta avsnitt handlar det 

alltså om osäkerhet kring den förväntade förlusten och inte standardavvikelsen kring kreditens 

avkastning. En hypotetisk kreditportfölj med en fördelning (vikt) mellan branscher och förväntad 

avkastning för respektive bransch illustreras i Tabell 6-1. 

I

 

Riskklass Vikt
Avkastning/

månad
Riskfri
ränta

Varians/kovarians

1 2 3 4 5
5 10% 0,20% 0,164% 1 3,0% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3%
4 13% 0,19% 2 0,6% 2,0% 0,4% 0,6% 0,6%
3 30% 0,18% 3 0,5% 0,4% 1,6% 0,8% 0,5%
2 25% 0,17% 4 0,3% 0,6% 0,8% 0,2% 1,1%
1 22% 0,17% 5 0,3% 0,6% 0,5% 1,1% 0,2%  

Tabell 6-1   Exempelportföljen 

Med hjälp av informationen i Tabell 6-1 kan vi placera portföljen i risk-return space och dessut-

om lösa fram en effektiv front som är en sammankoppling av ett antal portföljer som är har 

”effektiva” avkastningar i förhållande till risk. Detta sker praktiskt genom att minimera kvoten 

mellan avkastning och risk givet olika nivåer på den riskfria räntan genom att använda Excels 

problemlösare. Vi illustrerar hur den effektiva fronten växer fram för olika nivåer på den riskfria 

räntan. Intuitionen bakom varför den riskfria räntan finns med här är att portföljförvaltaren, givet 

en viss mix mellan portföljens tillgångar, kan välja att investera sitt kapital i en riskfri tillgång. Låt 

säga att den riskfria årsräntan är 2,0 procent, givet den nivån kommer den optimala portföljen att 

utgöras av punkten A i Figur 6-4 och alla portföljer som befinner sig på den streckade linjen 

eftersom dessa ger en lika hög riskjusterad avkastning. Vid den givna räntan är andra portföljer på 
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den effektiva fronten inte optimala under antagandet att det går att investera riskfritt till 2,0 

procent. Detta förklarar hur vi kommer fram till en optimal portfölj i Figur 6-5.  

 

Vid portföljo
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uttrycks alla 

endast uppgå
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Figur 6-4   Härledning av effektiv front 

ptimeringen beräknas således den optimala sammansättningen av kr

nta. I vår exempelportfölj i Figur 6-5 uppgår denna till 2,0 procen

avkastningar per månad i exempelportföljen varför den riskfria ränt

r till 0,164 procent. Detta är naturligtvis något som även går att göra p

om helst, helt beroende på förvaltarens preferenser.  
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Figur 6-5   Portföljoptimering 

 korsas av de två streckade linjerna i figuren nedan markerar kr

position. Positionen innanför den effektiva fronten är resultatet a

ättning i de olika riskklasserna alternativt av en för hög exponerin

påminner återigen om att indelningen, i detta fall riskklasser, med

en indelning i branscher, geografiskt eller någon annat. Det skulle äv

:  
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att dela in krediterna efter såväl riskklass som bransch, helt beroende på bankens behov och 

ambition i riskhanteringsprocessen. 

 

Oavsett indelning så finns det i exempelportföljen saker att förbättra för att på ett mer effektivt 

sätt prissätta den risk som banken bär i kreditportföljen. Vi har optimerat exempelportföljen med 

restriktionen att utlåningen till en specifik riskklass inte får överstiga 35 procent av den totala 

utlåningen. Därigenom har vi identifierat hur en optimal fördelning av portföljen skulle se ut 

givet dagens ränteläge. I Figur 6-6 illustreras en jämförelse mellan den optimala och ursprungliga 

fördelningen.  
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Figur 6-6   Portföljfördelning 

I vårt exempel har den optimala portföljen en förväntad avkastning på 0,191 procent per månad 

med en standardavvikelse på 10,45 procent medan den ursprungliga portföljen hade en förväntad 

avkastning på 0,179 procent med en standardavvikelse på 8,36 procent. Man skulle dock kunna 

föreställa sig att det finns någon typ av restriktion, från exempelvis FI eller bankens styrelse, på 

hur stor standardavvikelsen får vara. Därmed blir optimeringen en fråga om att röra sig uppåt i 

Figur 6-5 men utan att förflytta sig i sidled. Vi har optimerat portföljen under restriktionen om en 

maximal tillåten standardavvikelsen på 8,36 procent, det vill säga den risk som den ursprungliga 

portföljen har. 
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Figur 6-7 Portföljfördelning under riskrestriktion 
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Denna portfölj, illustrerad med en kvadrat i Figur 6-5, uppvisar en högre förväntad avkastning, 

0,1840 procent än den ursprungliga portföljen men utan att risken ökar. Den högsta acceptabla 

risken kan naturligtvis sättas till vilken nivå som helst och givet risknivå kan den maximala 

avkastningen beräknas. Om vi exempelvis begränsar risken till maximalt 8,0 procent kan vi hitta 

en portfölj som har en förväntad avkastning på 0,1803 procent. Portföljvalsteori i kombination 

med Excel och andra datorprograms stora användbarhet inom området gör att det finns få 

begränsningar för hur olika portföljer kan optimeras under olika restriktioner. Vi lämnar till den 

som ska använda denna metod att anpassa villkoren efter sina behov och uppmanar samtidigt till 

en fortsatt forskning inom området. Oavsett vilka restriktioner vi sätter på optimeringen så 

kvarstår en del problem som är unika för en kreditförvaltare. Medan en fondförvaltare kan välja 

att vikta om portföljen så att fördelningen mellan olika tillgångsslag bättre överensstämmer med 

en optimal portfölj så har en kreditförvaltare har inte möjligheten att rösta med fötterna på 

samma sätt (Sarge, 2005) Lämpar sig då denna typ av analys verkligen för hanteringen av en 

kreditportfölj? Sannolikt, då kreditförvaltaren har en rad andra möjligheter att optimera sin 

portfölj, möjligheter som fondförvaltaren saknar. 

 

Om vi utifrån analysen ovan och Figur 6-6 är det klart att den optimala exempelportföljen inte 

lånar ut till kredittagare i de två ”osäkraste” riskklasserna. Förklaringen till detta är enkel; dessa 

kredittagare får låna för billigt i förhållande till sin risk. Genom att vid optimeringen ta hänsyn till 

osäkerheten kring den förväntade förlusten erhåller vi ett mått på den faktiska risken. Därmed 

har vi också större kunskap om hur krediterna bör prissättas, givet portföljens aktuella fördelning. 

En möjlig lösning skulle därför vara att helt enkelt ta mer betalt för dessa krediter så att även 

dessa kredittagare betalar samma pris per enhet risk. Därmed skulle den förväntade avkastningen 

öka och en ny optimering skulle resultera i att en utlåning till dessa riskklasser vore gynnsamt för 

den samlade portföljens riskjusterade avkastning. Givet den faktiska fördelningen i portföljen 

skulle förvaltaren till och med kunna gå bakvägen och räkna ut de optimala räntorna givet vissa 

restriktioner och den vägen försäkra sig om att den faktiska fördelningen också är den optimala. 

 

6.4 Value At Risk – simuleringsapproachen 

Det är inte helt oproblematiskt att tillämpa portföljvalsteori på en kreditportfölj, till stor del 

beroende på den skeva fördelningen på avkastningen hos krediterna. Som vi presenterat kan detta 

problem dock kringgås men det kan ändå vara önskvärt att komplettera ansatsen med ett ytterli-

gare mått på risk. För detta ändamål är det nödvändigt att kort presentera Value At Risk, VaR. I 
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avsnitt 2.1 nämndes detta riskmått i samband med hur bankerna mäter sin marknadsrisk och med 

anledning av det är det rimligt att anta att detta är riskmått som praktiker i bankerna är bekanta 

med.  

 

Motivet till VaR:s användbarhet i ett kreditsammanhang är att det är ett mått som fokuserar på 

den negativa ”svansen” på avkastningens fördelning, oavsett om den antas vara normal eller skev. 

Eftersom vi har att göra med en skev fördelning när det handlar om krediter måste vi simulera 

exakt hur denna fördelning ser ut, eller med andra ord, vi måste simulera ett antal möjliga framti-

da värden på kreditportföljen. Återigen handlar det om att känna till de olika grupperna av 

krediters risk samt samvariationen mellan olika grupper och därmed ställer VaR inga ytterligare 

krav på insamling av kreditspecifik data. Vi kan tänka oss att banken simulerar 100 000 möjliga 

portföljvärden som i slutet av en önskad tidshorisont och därefter sorteras dessa värden i stor-

leksordning, från det lägsta till det högsta. Simuleringarna kan baseras på ett urval av variabler 

som kan tänkas påverka kredittagarna på olika sätt, det kan handla om räntenivå, oljepris, börsut-

veckling och så vidare (Hull, 2003).  

 

Givet simuleringsresultatet kan en viss konfidensnivå bestämmas. Låt säga att banken vill vara 95 

procent ”säkra”, i detta fall identifierar man det 5001:a lägsta framtida värdet och jämför det med 

dagens värde. Skillnaden mellan dessa värden kan banken då säga sig vara 95 procent säker på att 

maximalt förlora fram till slutet på den givna tidsperioden. (Hull, 2003) Nackdelen med detta 

riskmått är emellertid att det inte säger något om hur stor förlusten kan bli givet att något av de 

5000 fall som innebär en ännu större förlust och som bankens kapitalbas är tänkt att vara till för. 

Intuitivt är blir det därför intressant att se hur stor den genomsnittliga förlusten är bland dessa 

5000 möjliga utfall för att bedöma hur väl den aktuella kapitalbasen täcker extrema förluster. Med 

tillgång till resultaten från goda simuleringar blir detta dock en enkel uppgift, den svåra uppgiften 

är emellertid att genomföra simuleringar på rimliga antaganden om framtida nivåer på de faktorer 

som antas påverka kredittagarna och deras verksamhet.  
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7 Praktisk riskhantering 

I praktiken kan det dock vara svårt för den kreditgivande banken att plötsligt ändra priset på sina 

krediter, i syfte att åstadkomma en optimal portfölj, medan det torde vara möjligt över en tidsho-

risont som motsvarar portföljens genomsnittliga löptid. Efter denna period har en stor del av 

krediterna omförhandlats. Det finns emellertid saker att göra under tiden, en temporär lösning är 

att omvikta portföljen genom att sälja en del av krediterna vidare genom så kallad värdepapperisering 

eller använda sig av olika former av kreditderivat. 

 

I teorin är det enkelt att förändra sammansättningen i en kreditportfölj, i praktiken däremot kan 

en kreditgivare inte alltid göra det som vore mest rationellt utifrån ett effektivitetsperspektiv. 

Detta innebär dock inte att risken i portföljen inte kan elimineras. Som komplement till prissätt-

ningsstrategin, vilken inte alltid är realiserbar i ett kort perspektiv, har bankerna möjlighet att sälja 

den oönskade risken på den finansiella marknaden. Risken kan vara oönskad i en bank medan 

den är önskad i en annan. 

 

7.1 Värdepapperisering 

edan Basel I-reglerna infördes 1988 har det utvecklats metoder för att gå runt de lagstadgade 

kapitaltäckningskraven. Värdepapperisering är ett exempel på hur bankerna utvecklat verktyg 

för att sänka verksamhetens kreditrisk men också att samtidigt undslippa ett högt kapitalkrav. I 

det nya regelverket har detta uppmärksammats och bättre hänsyn tas till kringgåendet, nu krävs 

det också att bankerna även håller kapitaltäckning för värdepapperiserade tillgångar. (FI [2], 2004)  

S

 

De alltmer avancerade riskhanteringsmetoder som kommer att behandlas är traditionell värdepappe-

risering och så kallad syntetisk värdepapperisering, det vill säga olika typer av kreditderivat. Med hjälp 

av dessa metoder kan bankerna transferera kreditrisken antingen genom försäljning av krediterna, 

värdepapperisering, eller säkra sig mot kreditförluster på kreditderivatmarknaden. Metoderna kan 

effektivt användas för att hantera den totala portföljrisken och/eller hantera delar av portföljen 

genom att minska kreditexponeringen mot vissa segment. (BCBS, 2001) Det är inte bara de 

enskilda bankerna som drar nytta av denna aktivitet, när risken sprids över flera marknadsaktörer 

förstärks den finansiella stabiliteten och marknaden blir som helhet effektivare. (Heikensten, 

2004) 
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I värdepapperiseringsprocessen samlas kontantflödet från individuella och illikvida onoterade 

tillgångar, såsom exempelvis vanliga bostadskrediter, och bildar marknadsnoterade och likvida 

instrument, ofta kallade asset-backed securities  (ABS). (Burghof m.fl., 1998) Namnet kommer av att 

det nya instrumentet ”backas upp” av de ursprungliga krediternas säkerheter och genom värde-

papperiseringen förstärks krediternas samlade status. (Kendall m.fl., 1997) Till skillnad från de 

enskilda krediterna är de samlade krediternas förväntade betalningsflöde möjliga att beräkna med 

stöd av historisk data och kan därefter prissättas och emitteras på marknaden, vanligast som en 

obligation. (Lund m.fl, 2002) 

Värdepapperiseringsprocessen är komplex och många aktörer är inblandade; originator, special-

bolag, kreditratinginstitut, kreditförstärkande aktör, service agent, investmentbank och investera-

re. Den aktör som ursprungligen är ägare av tillgången och beslutar om att hantera risken genom 

värdepapperisering är originator. Denne inleder värdepapperiseringen genom att slå samman 

(poola) ett antal homogena tillgångar, i detta fall krediter. Tillgångarna säljs sedan till ett aktiebo-

lag eller annan juridisk person som inrättats i syfte att genomföra en eller flera värdepapperise-

ringstransaktioner, ett så kallat specialföretag. (EG Kommissionen, 2004) Specialföretaget, vars 

verksamhet är begränsad till värdepapperiseringsprocessen, emitterar en obligation, med de 

underliggande tillgångarna som säkerhet och ett ratinginstitut anlitas för att bedöma den färdiga 

produkten och tilldela den en kreditrating. För att uppnå en så hög rating som möjligt används 

ofta en kreditförstärkande aktör, vanligtvis en annan bank eller försäkringsbolag med ett högt 

ratingbetyg som garanterar att täcka kreditförluster upp till en viss nivå. (Kendall m.fl., 1997)  

 

Med hjälp av en investmentbank prissätts och marknadsförs sedan värdepappret och riskvilliga 

investerare köper risken, antingen i spekulationssyfte eller för att diversifiera sin egen portfölj. 

Transaktionerna mellan originatorn och den slutliga investeraren sker löpande och är direkt 

kopplad till kassaflödet från de underliggande krediterna. Dessa administreras av service agenten 

som i sin tur övervakas av en så kallad trustee. Kreditrisken från den specifika tillgången kan på 

detta sätt skiljas från kreditrisken från den enskilda kredittagaren. (Burghof m.fl., 1998) 
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Källa: Burghof m. fl. (1998), egen bearbetning  

Figur 7-1   Värdepapperisering 

Beroende på den komplexa process som värdepapperisering är finns det risk att den påverkar 

verksamhetens totala risk negativt om det inte används på rätt sätt. FI måste därför övervaka 

bankerna och ansvara för att endast de banker som är fullt ut förstår och kan hantera värdepap-

perisering använder det i sin verksamhet. Utöver detta ställer Basel II en rad krav på hur en 

värdepapperiseringsexponering skall beaktas, bland annat specificeras vilka riskvikter exponering-

en ska tillskrivas beroende på vilken rating det nya värdepapperet har. I vissa fall kan det röra sig 

om relativt stora riskvikter. Nedan presenteras en tabell där FIs krav på riskvikter finns specifice-

rade. 

 
God

diffentiering Neutral
Liten

diffentiering
Aaa 7 12 20
Aa 10 15 25
A 20 20 35

Baa1 50 50 50
Baa2 75 75 75
Baa3 100 100 100
Ba1 250 250 250
Ba2 425 425 425
Ba3 650 650 650

Sämre Avdrag Avdrag Avdrag

Ex
te

rn
 ra

tin
g

 
Källa: BCBS, 2004,  
egen bearbetning  Tabell 7-1   Obligationernas vikter 
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Enligt Basel II kan kreditinstituten, liksom för ”vanliga krediter”, välja mellan att använda flera 

metoder för att beräkna kapitaltäckningen. De kan antingen använda en schablonmetod där 

externa ratingföretag används för att klassa in obligationerna alternativt kan de använda en intern 

ratingbaserad metod. För att kunna behandla de värdepapperiserade tillgångarna med antingen 

schablonmetoden eller med IRB-metoden måste banken uppfylla kriterier för något som kallas 

”clean break”. Grunden i detta handlar om att banken för att kunna flytta en pool av tillgångar 

från balansräkningen genom värdepapperisering måste kunna visa att det skett genom en verklig 

försäljning av de underliggande tillgångarna, krediterna. Om detta villkor inte kan uppfyllas måste 

de värdepapperiserade krediterna behandlas som vilka andra tillgångar som helst i balansräkning-

en och således vid beräkning av kapitaltäckningen. (BCBS, 2004) 

 

Värdepapper som resulterar i någon typ av kreditriskexponering som ligger utanför bankens 

balansräkning, se avsnitt 7.2, kommer i och med Basel II att leda till ett större kapitalkrav än 

under tidigare regelverk. I och med revideringen av reglerna kommer bankerna inte längre ges 

möjlighet kringgå kapitaltäckningskraven genom att ”lyfta ur” krediter ur portföljen. Kapitalkra-

vet kommer att liksom för vanliga krediter, att styras av värdepappret (obligationens) ratingkate-

gori. Så i jämförelse med tidigare regler kommer Basel II begränsa bankernas nytta av att använda 

sig av värdepapperisering. Kommitténs syfte är dock endast att förhindra att bankerna håller ett 

för litet kapital i förhållande till sin risk och samtidigt som Basel II stoppar bankerna från att 

”missbruka” värdepapperiserade tillgångar så ger den andra pelaren incitament att fortsatt använ-

da dessa instrument som ett led i kreditriskhanteringen. Utöver den traditionella värdepapperise-

ringen kan bankerna också använda sig av syntetisk värdepapperisering, det vill säga kreditderivat. 

 

7.2 Kreditderivat 

reditderivat är ett samlingsnamn för finansiella instrument såsom swappar, forwards och 

optioner och används till att hantera kredit- och marknadsrisker. Instrumentens flexibilitet 

gör det möjligt för användaren att anpassa dessa efter sina egna behov. De underliggande till-

gångarna kan antingen vara individuella värdepapper eller poolade värdepapper. Kreditderivat 

används ofta som en syntetisk värdepapperisering där de underliggande tillgångarna, till skillnad 

från verklig värdepapperisering, inte lämnar originatorns balansräkning. De vanligaste kreditderi-

vaten som används för att hantera risker med lån som underliggande tillgång är credit default swaps, 

total return swaps och credit default linked notes.  

K
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Vid handel med en credit default swaps (CDS) kontrakteras den ena parten, risksäljaren, att betala 

en löpande avgift mot att den andra parten, riskköparen, betalar en villkorlig ersättning i de fall då 

kredittagaren fallerar, se Figur 7-2. Storleken på den villkorliga ersättningen bestäms när avtalet 

sluts sker i vissa fall mot utbyte mot kreditens säkerhet och i vissa fall som en ren ersättning 

beroende på avtalets utformning. En CDS kan liknas vid en försäkring mot kreditrisken eller som 

en säljoption på kreditens underliggande säkerheter. (Burghof m.fl., 1998) 

 

Bank B 
- Risksäljare 

 Betalning 

 Ingen 
 betalning 

 Avgift 

Ej fallissemang 

Fallissemang 

Lån/ 
Låneportfölj 

Bank A 
- Riskköpare 

Källa: Burghof m. fl. (1998), egen bearbetning  

Figur 7-2   Credit Default Swap 

 Total return swaps (TRS) är instrument där inte bara kreditrisken överförs mellan parterna utan 

även marknadsrisken. Överenskommelsen mellan parterna går ut på att Bank B, i Figur 7-3, 

betalar hela avkastningen på den underliggande tillgången till Bank A samtidigt som ett kassaflöde 

knutet till Stibor löper i motsatt riktning. (Burghof m.fl., 1998) 

 

 

Figur 7-3   Total Return Swap 

Såväl CDS som TRS är så kallade ”off-balance sheet” instrument som omgärdas av speciella 

regler och rekommendationer och har uppmärksammats som sätt att kringgå det gamla Basel-

regelverket. Detta har skett genom att banken inte behövt beräkna något kapital för dessa till-

gångar då de inte redovisats på balansräkningen och därför inte behövt inkluderas i beräkningen 

av de riskviktade tillgångarna. Det finns dock alternativ som redovisas på balansräkningen i form 

av så kallade credit default linked notes (CDLN). 

 

Genom att baka in kreditderivat i en skuldesedel skapas en CDLN, ett instrument som alltså tas 

upp i balansräkningen till skillnad från de två tidigare nämnda. Fördelen med detta instrument är 

att den kreditgivande banken (Bank B) undviker motpartsrisk.  

 
Bank A 

 

 
Bank B 

All positiv 
avkastning 

Stibor + avgift + 
negativ avkastning 

Lån/ 
Låneportfölj Källa: Burghof m. fl. (1998), egen bearbetning 
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Nominellt belopp 

Ränta 

Fallissemang 

Ej fallissemang Nominellt 
belopp 

Ersättning 

Lån/ 
Låneportfölj 

 
Bank B 

- Risksäljare 

 
Bank A 

- Riskköpare 

Källa: Burghof m. fl. (1998), egen bearbetning  

Figur 7-4   Credit Default Linked Notes 

Ytterligare en fördel är att genom att denna tas upp i balansräkningen så blir processen för att 

beräkna det nödvändiga kapitalet enklare genom att exponeringen som positionen ger upphov till 

kan liknas vid bankens övriga kreditexponeringar och därmed behandlas på ett motsvarande sätt. 

 

7.3 Informationsproblem 

 samband med att traditionell värdepapperisering och kreditderivat används för att hantera 

kreditrisker uppstår problem både med adverse selection och med moral hazard som är värda att 

nämna. Problemen beror dels på bristande informationen om onoterade och allmänt okända 

företag, dels på att bankerna efter värdepapperiseringen förlorar incitamentet till övervakning, 

kontroll och omförhandling av krediten. (Burghof m.fl., 1998)    

I

 

Den informationen som bankerna sammanställer över kredittagarna under kredithanteringspro-

cessen är mycket omfattande och den innehåller till lejonparten information som inte är offentlig 

och som inte heller kredittagaren önskar bli offentlig. Bankens kunskap om de specifika krediter-

na är unik och vid en värdepapperisering har marknaden problem att bedöma risken i de under-

liggande krediterna. Särskilt svårt är det när det handlar om krediter till små och mellanstora 

företag där banken ofta har en nära relation till kredittagaren och kan mer liknas vid en partner 

som kan fungera som en hjälpande hand i den löpande finansieringsverksamheten. Relationen till 

företaget blir en tillgång för banken vid kreditbedömningar samtidigt som det snarare ligger 

marknaden till last. Kommersiella fastighetskrediter och privata huslån har inte samma problem 

beroende på att det alltid finns en säkerhet som har ett marknadsvärde bakom krediterna. Följden 

av detta problem blir att banker med högkvalitativa krediter kommer att undvika att söka sprida 

delar av portföljens kreditrisk via marknadsaktörer beroende på att marknaden inte kan göra 

skillnad på bra och dåliga krediter. (Burghof m.fl., 1998) Marknaden för värdepapperiserade 
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krediter kan då kopplas till teorin om ”market for lemons”19 där det endast är krediter med låg 

kreditvärdighet som handlas på marknaden. Det är dock möjligt att detta problem inte uppstår då 

marknadsaktörerna tack vare portföljvalsteorin känner till att något som är dåligt för en aktör inte 

nödvändigtvis är dåligt för en annan. Exempelvis kan en bank i en viss region inte vara i behov av 

en sorts krediter medan banker i en annan region skulle förbättra sin diversifiering genom att 

addera dessa krediter till sin portfölj.  

 

För att kunna lyckas med att värdepapperisera krediter krävs det att bankerna utvecklar en 

struktur i sitt arbete för att lösa problemet med moral hazard och adverse selection utan att 

samtidigt skapa problem i den relation som banken har till kredittagaren. Att lösa båda dessa 

problem för en värdepapperiseringsprocess är kostsam och kan vara ett hinder för en väl funge-

rande marknad. Viktiga delar i strukturarbetet är ratinginstitutens roll som objektiv part, banker-

nas fortsatta kontroll och övervakning av kredittagarna samt att ha ett väl utvecklat system för 

kontroll av den egna kreditportföljens risk. 

 

7.4 Värdepapperisering – ett komplement till portföljansatsen 

onkurrensen på bankmarknaden är stor och att utestänga kredittagare beroende på att de 

har en hög samvariation med de kredittagare som redan ingår i kreditportföljen är sällan 

ett alternativ. Även om portföljvalsteorin bidrar till att effektivisera kreditportföljer genom att ge 

direktiv om vilka krediter som skall ingå i portföljen samt hur fördelningen dem emellan skall 

vara så kan bankerna inte slaviskt följa dess resultat. Trots det kan portföljvalsteorins syfte 

uppfyllas genom att använda sig av alternativen traditionell eller syntetisk värdepapperisering. 

Bankerna kan fortsätta att fungera som ett bra serviceinstitut åt allmänheten och olika kredittaga-

res likheter behöver inte skapa problem.  

K

 

Med hjälp av traditionell eller syntetisk värdepapperisering kan alltså banken antingen sälja 

krediter eller växla kassaflöden med andra aktörer och därigenom sänka risken i kreditportföljen 

samtidigt som de kan bevara kredittagarna som kunder. Förutsatt att banken lyckas skapa en 

väldiversifierad portfölj av krediter kan de dessutom sänka kapitalkravet som ställs från FI och 

därmed sänka den totala kapitalkostnaden. I de fall då de inte lyckas med att skapa diversifierade 

                                                 
19 ”Market for lemons” innebär i korta drag att på marknadsplatsen för begagnade bilar kommer endast bilar med låg 
kvalitet (lemons) bjudas ut. Detta beror på att kunden inte i förhand kan veta vilken typ av bil han köper och är 
således inte beredd att betala mer än priset för en dålig bil. Följden blir att inga säljare av bra bilar kommer att gå in 
på marknaden då de inte kan ta ut det pris som bra bil är värda. Endast bilar med låg kvalitet finns att köpa. 
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instrument däremot riskeras ett högre kapitalkrav vilket kan resultera i en högre kapitalkostnad 

som eliminerar vinsten av att sälja ut krediterna. Det betyder att också vid poolningen av krediter 

kan portföljvalsteori komma väl till pass. 

 

Värdepapperisering som metod för att sänka verksamhetens risk kan jämföras med försäkrings-

branschens sätt att återförsäkra sinsemellan. Genom att bankerna handlar de värdepapperiserade 

obligationerna mellan varandra kan bankernas risker allokeras till flera aktörer och marknadens 

effektivitet ökar. Förutsättningarna för att bankerna i fortsättningen ska kunna agera som service-

institut till allmänheten förbättras genom värdepapperisering. Tillsammans med portföljvalsteori 

kan värdepapperisering användas i den löpande verksamheten för att utveckla hanteringen av 

kreditrisker och bankens totala risk kan sänkas.  
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8 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår analys, vilka problem som vi identifierat samt de 

tankar och idéer som uppkommit under arbetet med kreditriskhantering samt diskuterar även 

några ämnen som vi anser bör ligga högt upp på varje kreditförvaltares agenda. Vi är medvetna 

om att den presenterade portföljvalsmodellen inte ännu är tillämpbar i praktiken men anser 

samtidigt att den ger värdefulla insikter kring hur vad som krävs för att i framtiden göra en 

motsvarande modell till ett fungerande verktyg i bankens riskhantering. 

 

8.1 Insamling av data 

ed Basel II ställs banker, i synnerhet kreditförvaltare, runt om i landet på stora prov men 

erbjuds samtidigt nya möjligheter att förbättra sin riskhantering. Därför är det förståeligt 

om känslorna är blandade inför det kommande ”regimskiftet”, vissa känner sig bättre rustade än 

andra att ta till vara på möjligheterna och eliminera hot medan andra har en motsatt känsla. Klart 

är att, allt annat lika, så kommer det nya regelverket innebära en fördel för de med rätt kunskap 

och rätta förutsättningar. Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till att göra praktiker 

uppmärksamma på vad som är viktigt att ta i beaktande, vilka svårigheter som finns samt hur 

dessa svårigheter kan hanteras. 

M

 

Som den andra pelaren i Basel II anbefaller ska banken ha en process för att kunna höja sig över 

nivån av enskilda risktyper för att identifiera och hantera exempelvis koncentrationsrisker i 

kreditportföljen. Därmed ska en kvalificerad bedömning kunna göras huruvida det beräknade 

kapitalet i pelare ett räcker till för bankens risksituation som helhet. Just koncentrationsrisker lyfts 

i många sammanhang fram som den enskilt största orsaken till allvariga problem i bankverksam-

het och av den anledningen har vi föreslagit en metod för att hantera detta problem. Genom att 

utveckla en portföljvalsmodell kan bankerna mildra de problem som uppkommer vid koncentra-

tioner av kredittagare och därmed uppnå en effektivare riskhantering. Det har emellertid visat sig 

vara en inte helt trivial uppgift på grund av avsaknaden av en viktig faktor, nämligen relevant 

input-data. I stora delar av befintlig litteratur uppmärksammas också detta problem, men nästan 

uteslutande med argumentet att det är nödvändigt för att en tillämpning av den så kallade IRB-

metoden under pelare ett ska vara möjlig. I praktiken har också de banker som valt att ansöka om 

tillstånd hos FI för att använda denna metod börjat samla in stora mängder (förlust)data för att 

kunna uppskatta såväl förväntade som oväntade förluster. Vi anser dock att det bland övriga 
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banker också finns ett mycket stort behov av att börja samla in data i en motsvarande utsträck-

ning, delvis för att de så småningom ska kunna kvalificera sig för den mer avancerade metoden 

under pelare ett. Den huvudsakliga anledningen är dock en annan, nämligen att dessa data även 

krävs i den samlade kapitalbedömningen under pelare två.  I denna studie har vi uppmärksammat 

ett alternativt riskmått som introducerades av Altman (1996) och som uttrycker risken som 

variationen i den förväntade förlusten. Dessa tankar går hand i hand med en av avsikterna med 

Basel II, nämligen att uppskatta den oväntade förlusten och hålla ett kapital som räcker till att 

täcka dessa när de uppstår. 

 

Därmed anser vi att alla banker har goda anledningar att se över sina metoder och rutiner för att 

samla in förlustdata i kreditportföljen. Med tillgång till rätt data kan kreditförvaltaren sedan 

genom portföljvalsansatsen dra nytta av informationen för att uppskatta parametrar som förklarar 

hur risken ser ut i ett större sammanhang än vad som sker i den mekaniska beräkningen av 

kapitalet under den första pelaren. Vi har även föreslagit att bankerna använder ett simuleringsba-

serat VaR-mått som komplement till portföljansatsen som en del av riskbedömningen och även i 

detta sammanhang är den insamlade datan nödvändig. Som Baselkommittén skriver i ett working 

paper från maj 2005 kan mindre banker dra nytta av att samarbeta kring insamlandet av data för 

att en tillräckligt stor mängd ska bli tillgänglig snabbare än vad som skulle vara fallet. 

 

Förutsättningen för att FI ska tillmötesgå en banks förfrågan om att använda någon av IRB-

metoderna är bland annat att en mängd data är insamlad. Banken kan då få möjlighet att beräkna 

fallissemangssannolikheter, exponeringar vid fallissemang och förlust vid fallissemang. Något 

som Baselkommittén varit orolig för, och som de lägger stor vikt vid att motverka, är att banker-

nas egna processer ska verka procykliskt. Det vill säga att bankernas kreditbedömningsprocesser 

ska i så liten utsträckning som möjligt påverkas av rådande konjunktur som möjligt för att undvi-

ka att de ytterligare förstärker ekonomins konjunktursvängningar. I arbetet med att utveckla egna 

modeller eller förbereda sig för att utveckla egna modeller är det därför viktigt att bankerna tar 

hänsyn till detta.  

 

8.2 Prissättning 

Genom att utveckla en teori och metod för hur kreditportföljens risk skall hanteras blir det 

möjligt att effektivisera kapitalallokeringen. Bankerna lånar till stor del ut de pengar som 

hushållen sparar på vanliga bankkonton och detta är precis som allt annat kapital en knapp resurs. 
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Som en följd av portföljvalsansatsen möjliggörs en analys av hur prissättningen av denna resurs 

kan göras på ett effektivt sätt. Varje kredittagare kan sättas i relation till hela portföljen och 

beroende på dennes bidrag i form av risk kan ett unikt pris kalkyleras. Detta innebär att alla 

kredittagare skulle ha olika villkor men att detta skulle bidra till en mer rättvis prissättning där 

ingen kredittagare får bära kostnaden för risk som en annan kredittagare bär med sig till bankens 

totala portfölj. Idealet är att alla kredittagare betalar precis samma pris för en enhet portföljrisk 

varpå kreditportföljen förflyttar sig till den effektiva fronten. Detta är naturligtvis lättare sagt än 

gjort, även om banken har juridisk befogenhet att kan riva upp ett kreditavtal och ändra förut-

sättningarna så är detta inte affärsmässigt gångbart. Ett sådant beteende skulle med stor säkerhet 

leda till förlust av en mängd kunder och leda till stora kostnader i form av ”badwill”. Dessutom 

har banken på förhand inte möjlighet att välja sina kunder utan normalt sett kommer kunderna 

till banken och i kontakten med kunden finns sällan någon som har ett övergripande ansvar för 

den samlade kreditportföljen. Därmed finns ett behov av att varje kredithandläggare är medveten 

om den samlade kreditportföljens utseende och tänker på utlåningen som en del av en större 

portfölj och inte termer av enskilda, oberoende krediter. Med detta menar vi inte att varje enskilt 

kreditbeslut ska föregås av en fullständig analys av den samlade kreditportföljen utan snarare att 

kredithandläggarna regelbundet uppdateras på hur den samlade riskbilden ser ut. Detta stämmer 

också väl överens med kravet från Basel II att detta ska vara en process, integrerad i den löpande 

verksamheten. 

 

8.3 Värdepapperisering 

Beroende på praktiska svårigheter i effektiviseringen av prissättningen finns det anledning 

för banker att se över alternativet att värdepapperisera delar av portföljen. Detta kan göras 

antingen genom traditionell värdepapperisering där krediterna poolas samman och bildar en 

obligation eller genom syntetisk värdepapperisering där kassaflöden byts på ett sätt som säkrar 

bort krediternas enskilda risker. Denna metod ska inte ses som ett substitut till en effektivare 

prissättning utan snarare utgöra ett komplement till den processen. Med hjälp av värdepapperise-

ringsalternativet ges banken möjlighet att bevilja krediter som ur ett portföljperspektiv egentligen 

borde avslås. Värdepapperiseringen får som följd att den extra risk som krediten medför säljs 

vidare, men också att man går miste om den tillhörande avkastningen. Nettoresultatet av en 

enskild kredit kan vara noll för banken i de fall krediten ingår som en del av en värdepapperise-
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ringstransaktion men vinsten uppstår i form av goodwill20 genom att vara tillmötesgående. En 

kredit som inte bidrar med något positivt direkt på resultaträkningen behöver inte nödvändigtvis 

vara en dålig affär. Dels kan den leda till en affär i ett senare skede som passar portföljen bättre, 

dels kan den leda till att andra kredittagare upptäcker bankens välvilja. Vi vill understryka att 

banken inte på något sätt ska vara tillmötesgående på ett sådant sätt att man tappar kontrollen 

över sin risk utan på ett sätt som inte står i strid med en god riskhantering. 

 

8.4 Sammanfattningsvis 

tudien visar sammanfattningsvis att Basel II ställer höga krav på en väl fungerande process 

för att samla in statistisk data över krediter samt att kontinuerligt analysera denna och 

förmedla resultaten ut i organisationen till dem som i kundmötet tar beslut i nya krediter. Med 

hjälp av portföljvalsansatsen kan bankerna uppnå en effektivare kreditriskhantering under pelare 

II. Ytterligare en positiv effekt är att man öppnar för möjligheten att så småningom övergå till 

IRB-metoden under pelare I. Slutligen finns anledning att undersöka möjligheterna att värdepap-

perisera, traditionellt eller genom kreditderivat, de delar av portföljen som kostar mer än de 

smakar för att kunna bibehålla den höga servicenivå som är eftersträvansvärd. Förutsättningen 

för att uppnå önskad effekt av detta är en väl utvecklad process för att kontrollera, poola och 

utvärdera de ingående krediterna och för att uppnå ett sänkt kapitalkrav krävs att de ingående 

krediterna är väldiversifierade. 

S

 

Oavsett vilken, om någon, av de föreslagna åtgärderna som en bank väljer att omsätta i praktiken 

så finns starka konkurrensmässiga skäl att ständigt förbättra sin riskhantering. Vi har i denna 

studie nämnt ett fåtal av möjliga åtgärder, många andra finns kvar att utforska men en bördig 

regel att utgå ifrån är att en stor kapitalbas aldrig får bli ett substitut till en god riskhantering.   

                                                 
20 Med goodwill menas i detta sammanhang sådant värde som uppstår genom ett gott rykte, goda relationer osv., och 

inte den redovisningsmässiga goodwill som uppstår vid förvärv av andra företag. 
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