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A change – Nordea’s adaptation and influence of Basel II

The Swedish banks are implementing new capital rules, Basel II. These new capital 

rules are an EU-directive and a way for the customer relations managers to take the 

risks in consideration when it comes to granting of credit. The main point with Basel II 

is safety because it is important to see the customers’ ability to repayment. Nordea is 

one of the largest banks in Sweden and they implemented Basel II in the beginning of 

2007. A change like Basel II at Nordea means an extensive work for the management 

because new models for granting of credit must be designed. Basel II can bring both 

positive and negative aspects which can be very interesting to study. It is interesting to 

see what Basel II will mean for the granting of credit at Nordea in the future and if the 

new system will bring any risks. One interesting aspect to study is how the Swedish 

banks have received Basel II and their opinion about it. It will be interesting to ask how 

Nordea has been adapted to the change that comes with Basel II. It is also interesting to 

see how the employees have reacted on the new change. The purpose with this essay is 

to describe how the change has influenced the daily work at Nordea. To receive the 

information that was necessary for this study we have used a qualitative method, in this 

case we have performed interviews with the employees at Nordea. The interviews were 

an effective way to start a discussion and by that we received important information.

The change that Basel II brings can be seen as an imposed strategy because Basel II is 

an EU-directive which all banks have to comply to. The change can also be seen as a 

planned strategy. Nordea has been aware of the coming change and from this Nordea 

has been able to plan their strategy. When a change like Basel II is current in an 

organization it is important that the employees have the right competence. Therefore it 

is important that the employees get the right education and information that is necessary 

to commit to the changes in their daily work. The management means that the change 

can be seen as an extensive change while the local staff has a different opinion; they 

mean that their work has not been very influenced by the change. It is today difficult to 

get an overview on the impact that comes with the changes Basel II has on the granting 

of credit at Nordea. This because Nordea still are in the beginning of their 

implementation of Basel II and the risks is still difficult to discover.
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Sammanfattning

För tillfället håller de svenska bankerna på att implementera ett EU-direktiv från 

Baselkommittén, Basel II. Basel II är nya kapitaltäckningsregler och efter dessa ska 

bankerna ta fram statistiska och matematiska modeller som ska användas i deras 

kreditgivningsprocesser. Dessa nya regler innebär att det läggs större vikt på säkerheten 

kring riskhantering vid kreditgivning. Nordea är en av Sveriges största banker och de 

införde Basel II i början av år 2007. Denna förändring innebar mycket arbete på den 

centrala nivån, detta då nya modeller för att kunna mäta risker togs fram. En sådan 

förändring som Basel II medför kan innebära både positiva och negativa aspekter som 

kan vara intressanta att studera. Detta för att se hur Basel II kommer att påverka 

kreditgivningsprocessen i framtiden och om systemet kan innebära några större risker 

för Nordea. En fråga som är av intresse är hur de svenska bankerna tar emot Basel II 

och dess innebörd. Eftersom studien bedrivs på Nordea är det intressant att se hur

Nordea har påverkats av de förändringar som Basel II har medfört. Det är även av 

intresse att se hur Nordeas medarbetare ser på förändringen och hur de har påverkats av 

den. Syftet med denna rapport är att beskriva hur förändringen i och med Basel II har 

påverkat de kundansvariga på Nordea. Vi vill även beskriva hur den påverkat den 

enskilda riskbedömningen som den kundansvarige gör. För att få fram den information 

som varit önskad för att uppfylla syfte och problem valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod, i detta fall intervjuer. Detta gjorde vi för att på ett enkelt och effektivt 

sätt kunna samla in bra information. Förändringen, i och med Basel II, kan till viss del 

ses som en påtvingad strategi på Nordea då Basel II är ett direktiv som alla banker 

måste rätta sig efter. Dock kan förändringen även ses som en planerad strategi då 

Nordea länge känt till den kommande förändringen och efter det kunnat planera sin 

strategi. Vid en förändring som denna på Nordea är det viktigt att rätt kompetens finns 

hos medarbetarna. Basel II, som delvis innebär ett annorlunda arbete i 

kreditgivningsprocessen, kräver att de kundansvariga har rätt utbildning och rätt 

information. Detta för att inte fel beslut ska tas i kreditbedömningen. Den centrala 

nivån lyfter fram förändringen som relativt omfattande medan den lokala nivån inte 

uppfattar förändringen som allt för stor. Då vi ser till Nordea idag kan det dock vara

svårt att redan nu se de konsekvenser och fördelar som förändringarna med Basel II kan 

medföra, detta då Nordea fortfarande är i ett tidigt skede av implementeringen.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till uppsatsen presenteras för läsaren 

dessutom kommer problemformuleringen och rapportens syfte att presenteras. 

1.1 Bakgrund

I slutet av 1980-talet implementerades Basel I, som handlar om att beräkna kapitalkrav 

för kreditrisker. Under slutet av 1990-talet utvecklades sedan Basel I. Det infördes då 

mer regler och större säkerheter vid kreditbedömningen, detta ledde då fram till Basel 

II. Enligt dessa nya regler ska bankerna utveckla egna statistiska och matematiska 

modeller för riskmätning och på det sättet kunna ha mer kapital i rörelse vilket ger en 

bättre avkastning. De nya kapitaltäckningsreglerna som Basel II innebär trädde i kraft 

den första februari 2007 (Finansinspektionen). 

De nya kapitaltäckningsreglerna som Basel II innebär kan komma att medföra en 

nödvändig förändring i bankernas strategi. Detta då Basel II kräver att bankerna tar 

fram nya modeller för riskhanteringar. Bankerna måste då anpassa sina nuvarande 

strategier för att de ska passa in i de nya processer och rutiner som kommer i och med 

Basel II. För att göra implementeringen så effektiv som möjligt är det viktigt att 

bankerna utbildar sina medarbetare för att de ska få en djupare förståelse och kunskap 

om de nya modellerna och de nya rutinerna. 

Lind (2005) menar att det var nödvändigt med en utveckling av de tidigare 

kapitaltäckningsreglerna (Basel I). Efter att Baselkommittén upprättade de nya reglerna

har bankerna blivit mycket bättre på att mäta och minska sina risker. Bankerna har nya 

finansiella instrument för att kunna hantera riskerna. Lind (2005) menar även att en 

snabb utveckling har skett då storbanker slår ihop sig och verkar i flera länder och 

sträcker sig även över hela den finansiella sektorn, vilket även ökade behovet av en 

utveckling av de tidigare kapitaltäckningsreglerna. 

Basel II innebär nya regler och rutiner för bankerna och det är av intresse att se hur 

bankerna kommer att anpassa sig till den nya situationen och hur de anställda på 

bankerna tar emot denna förändring. Förändringar av detta slag kan föra med sig både 
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positiva och negativa aspekter och det kan då vara av intresse att studera dessa för att 

kunna se vad förändringen kan komma att föra med sig. Det kan även vara intressant att 

studera huruvida den enskilda riskbedömningen på bankerna påverkas av det nya 

direktivet. En intressant fråga är vad förändringen, som Basel II för med sig, kan 

komma att ha för inverkan på de kundansvarigas tidigare rutiner. När det handlar om 

människor är det alltid svårt att genomföra förändringar av olika slag. Banker kan redan 

idag ses som hårt styrda då de har flera olika direktiv som de måste anpassa sig till, 

skulle ett direktiv till (Basel II) göra någon större skillnad? Skulle det bli någon större 

förändring för bankens medarbetare?

Det har gjorts flera studier, bland annat av Gunnar Wahlström, på hur Basel II påverkar 

bankerna, dock är de allra flesta av dessa undersökningar gjorda innan införandet av 

Basel II. Något som är gemensamt för de tidigare forskningarna är att de kommer fram 

till att Basel II innebär att mer avancerade och utvecklade riskmodeller kommer att 

användas på bankerna. Detta för att bankerna i framtiden kommer att bli bättre på att 

hantera och minska sina risker. Att inte studier har gjorts efter införandet av Basel II 

gör denna studie intressant att genomföra. Vi vill se hur förändringen tar form efter 

implementeringen.

Nordea, som kommer vara den bank vi studerar i denna rapport, märker även av det 

stora intresset för Basel II som finns för tillfället. Detta framkommer under vår intervju 

med Claes Tengström på Nordeas huvudkontor i Stockholm.

1.2 Problemformulering 

Idag finns ett stort intresse för Basel II och dess betydelse på de svenska bankerna, och 

något som är intressant är hur bankerna har anpassat sig till de nya 

kapitaltäckningsreglerna samt hur förändringarna i organisationen har tagit form. Med 

detta som bakgrund finner vi det motiverande att studera vidare hur en bank påverkats 

av förändringen. Då vi har varit i kontakt med en av de största bankerna i Sverige, 

Nordea, har vi valt att lägga fokus på vilka förändringar Basel II har inneburit på 

Nordea och hur dessa förändringar har mottagits. Detta leder då fram till vår 

problemformulering som lyder:
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Hur ser förändringen ut som skett på Nordea vid införandet av Basel II och hur har 

medarbetarna påverkats?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att vi vill beskriva hur den förändring som Basel II innebär har 

påverkat de kundansvariga på Nordea. Vi vill även se om förändringen har påverkat 

den enskilda riskbedömningen som en kundansvarig gör. Vi vill även beskriva hur 

medarbetarna på Nordea har tagit emot den nya förändringen och vad den har haft för 

betydelse för deras dagliga arbete. En annan aspekt som kan vara intressant att beskriva 

är om Basel II kan komma att innebära nya risker för Nordeas arbete med 

kreditgivning.
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2 Metod

I följande kapitel kommer det att beskrivas vilka data- och undersökningsmetoder som 

används och varför de är mest lämpliga. Det kommer att börja med en beskrivning av 

vilka metoder som används och sedan hur datainsamlingen gått till. Sedan avslutas 

metodkapitlet med kritik och trovärdigheten kring rapporten.

2.1 Val av metoder

Denna studie har som syfte att beskriva hur kreditgivningsprocessen på bankerna i 

Sverige kommer att påverkas av införande av Basel II. Det valdes att endast studera en 

av storbankerna i Sverige. Detta då det skulle finnas möjlighet att mer djupgående 

beskriva hur kreditgivningsprocessen skulle påverkas. Genom att välja en bank skulle 

det även finnas möjlighet att intervjua fler medarbetare på en och samma bank och på 

det sättet komma åt hur de har uppfattat den nya förändringen. Den bank som valdes att 

studera var Nordea, detta då Nordea är en av storbankerna i Sverige. Vi hade även 

information om att de hade startat sin implementering av Basel II på sina bankkontor 

runt om i Sverige, vilket var en avgörande faktor för om vi skulle kunna genomföra 

denna form av studie. 

Då problemet i denna rapport handlar om en förändring och hur de anställda har 

reagerat på denna förändring ansågs det mest effektiva sätt att komma åt de svar som 

behövdes var genom intervjuer.  Detta då man på det sättet förhoppningsvis kan få en 

öppen dialog mellan oss och den personen som blir intervjuad. Intervjuer är en form av 

fallstudie som är en kvalitativ metod och den är lämplig att använda då man vill 

beskriva en viss händelse (Merriam, 1994). Då vårt syfte är att beskriva hur Basel II har 

påverkat kreditbedömningen på Nordea, blir den kvalitativa metoden lämplig att 

använda i detta fall. En fallstudie är en ingående undersökning av ett visst studieobjekt. 

Fallstudien kan används för att få fram en fördjupad information om ett objekt/fall 

(Rosenqvist, 2006).
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2.2 Datainsamling

2.2.1 Kvalitativ data

Datainsamling handlar om att samla in den information som behövs för att kunna 

besvara sin problemformulering (Winter, 1987). Denna undersökning kommer, i och 

med att vi använder oss av intervjuer, att handla om kvalitativ data (Winter, 1987). Vid 

användning av kvalitativ data krävs inte mycket förberedande arbete dock är det är av

stor vikt att under arbetets gång vara uppmärksam och plocka upp nyanser under 

datainsamlingsprocessen. Användning av kvalitativa data kan ge en bättre överblick 

över problemområdet och ge ett bättre sammanhang (Winter, 1987). Detta är något som 

passar denna rapport då vi här vill se hur en förändring (Basel II) har påverkat 

verksamheten och de kundansvarigas arbetsuppgifter. 

2.2.2 Fallstudie

Vi har använt oss av en fallstudie som i detta fall har inneburit flera intervjuer med 

olika medarbetare på olika Nordea-kontor. Vi har då haft liknande frågeställningar till 

varje intervju för att sedan kunna jämföra de olika svaren. 

Vid intervjuerna har en blandning mellan strukturerad och ostrukturerad intervjumetod 

används (Winter, 1987). Detta då färdiga frågor har tagits med till intervjun men 

samtidigt har dessa inte tagits upp i en viss ordning. Sedan har även frågor som inte 

varit förberedda ställs, som till exempel följdfrågor. Vi har då under intervjuerna haft 

möjligheten att omformulera frågorna så att de passar intervjupersonen och den 

aktuella situationen. Detta har vi gjort för att ändå vara förberedda men även för att ha 

möjlighet att få igång en diskussion med intervjupersonen. Då vi är något ovana vid att 

göra stor del av vår informationssamling via intervjuer kan det vara bra att vi till viss 

del använder oss av strukturerade intervjuer, detta då de strukturerade frågorna inger en 

form av säkerhet. Efter att flera intervjuinsamlingar gjorts kan erfarenhet och 

självförtroende uppnås vilket i sin tur leder till att mer öppna frågor kan användas vid 

intervjuer (Merriam, 1994). Den risk som kan finnas då våra frågor till viss del är 

strukturerade är att fastna i ett visst spår och missa väsentlig information. Detta har vi 

dock försökt undvika genom att inte helt använda oss av strukturerade intervjuer utan

även använda mer öppna frågor. 
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Vid användning av kvalitativa metoder och i detta fall intervjuer är det viktigt att ställa 

rätt frågor för att komma åt det problem som ska belysas. Det är hur välformulerade 

frågorna som används vid intervjun som är avgörande för om önskad information fås 

fram (Merriam, 1994).

2.2.3 Målpopulation

Vår målpopulation i denna undersökning är först och främst de kundansvariga på 

Nordea då vi vill undersöka hur deras arbete har förändrats med införandet av Basel II. 

Då vi inte har möjlighet att intervjua alla de kundansvariga på Nordea har vi valt ut 

några personer med olika positioner som får representera de kundansvariga.  

2.2.4 Genomförande 

Vi fick kontakt med Kerstin Isaksson på Nordeas kontor i Mariestad och med hennes 

hjälp fick vi ett möte med Johan Skoglund på Nordea i Skövde. Skoglund arbetar på 

kreditgivningssidan och vi ansåg att han var en bra inkörsport för att få ytterligare 

kontakter på kreditsidan. Vid ett möte med Johan Skoglund och Carina Darolf (som 

också arbetar på kreditgivningssidan i Skövde) diskuterades det om det fanns möjlighet 

att genomföra den studie vi var intresserade av, vi fick ett positivt gensvar och hjälp 

med vilka vi skulle kontakta för intervjuer.

Vi ville genomföra en intervju med någon som satt högt upp i organisationen, detta för 

att eventuellt kunna få en övergripande bild av Basel II och hur de högre upp i 

organisationen ser på det nya regelverket och dess införande. Därför genomförde vi ett 

telefonmöte med Claes Tengstöm som arbetar på Nordeas huvudkontor i Stockholm. 

Vi valde att göra denna intervju i ett tidigt skede för att se vilken information vi kunde 

få fram och på det sättet se hur vi skulle lägga upp rapporten. Tengström var en bra 

person att börja intervjua då han kunde ge oss allmän information om hur 

implementeringen av Basel II sett ut på Nordea och varför processen sett ut som den 

gjort.

Efter intervjun med Tengström kände vi att vi kunde gå vidare och ta kontakt med 

medarbetare på lägre nivå i Nordea. Vi ville här se hur medarbetarna reagerat på den 

nya förändringen, det är på denna nivå där de ska arbeta efter de nya reglerna vilket gör 

det mest intressant att studera. Därför valde vi att intervjua olika personer med olika 
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positioner på Nordeas kontor; Staffan Lindholm, chef för företagsmarknaden på 

kontoret i Skövde, Gunnar Stridh, företagsrådgivare, och Vanja Andersson, 

privatrådgivare, som båda sitter på kontoret i Mariestad. 

Efter att alla intervjuer sammanställts har materialet till empirin tagits fram. Efter detta 

analyserades den information som framkommit och på detta sätt beslutades det för vad 

som skulle ingå i teorin. 

För att får fram den litteratur som skulle behövas för att få ihop den teoridel vi hade 

som mål har vi använt oss av många olika böcker och vi har även fått mycket 

information om Basel II från Finansinspektionens hemsida. För att få fram 

bakgrundfakta om vårt företag, har vi använts oss av Nordeas hemsida. 

När all empiri och teori var sammanställda gjordes en analys av detta och med den som 

grund kunde en slutsats tas fram. 

2.3. Källkritik och trovärdighet 

Vid en rapport är det viktigt att rätt saker undersöks på rätt sätt. (Ekengren, 2006)

Vid ett genomförande av en rapport av detta slag kan det vara viktigt att se till arbetets 

överensstämmelse och trovärdighet. Ofta i dessa sammanhang används begreppen 

validitet och reliabilitet. Validitet är ett begrepp som handlar om att se till mätningarnas 

kvalitet, som görs för att få fram ett resultat. Det handlar om att det som var tänkt att 

undersökas är det som har undersökts. Det är dock svårt att uppnå en hög validitet men 

det är vikigt att försöka. Vid en kvalitativ studie som denna talar Merriam (1994) om 

intern eller inre validitet och det finns då tre viktiga saker att tänka på när validiteten 

ska avgöras. Det första är att informationen har framkommit via en uttolkare och det är 

inte informationen själv som talar, vilket gör att den kan bli riktad åt det håll uttalaren

önskar. Det andra är att det inte går att observera eller mäta en företeelse utan att 

förändra den. Det sista är att ord är abstrakta, de är symboliska representationer av 

verkligenheten, det är viktigt att tänka på att de inte är verkligheten i sig.  Den inre 

validiteten bedöms vid kvalitativa metoder av tolkningar av forskaren egna 

erfarenheter. Merriam (1994) nämner även den såkallade externa eller yttre validiteten 
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och med detta menas i vilken utsträckning resultatet av studien går att tillämpa i andra 

situationer, hur pass generaliserbara resultaten verkligen är. Reliabilitet innebär 

tillförlitlighet till de mätningar och undersökningar som genomförts. Noggrannhet är en 

viktig förutsättning för att nå upp till en hög reliabilitet (Ekengren, 2006 & Rosenqvist, 

2006). Reliabilitet handlar även om huruvida det går att får fram samma resultat om 

studien skulle genomföras en gång till (Merriam, 1994). Det kan vara problematiskt att 

mäta reliabiliteten vid kvalitativa metoder då det är människan som är 

informationskällan. Människan är föränderlig och ändrar uppfattningar vilket gör att ny 

information kan framkomma om samma studie skulle genomföras igen, vilket då skulle 

förändra resultatet av studien (Merriam, 1994). Reliabilitet och inre validitet hänger 

ihop, men enligt Merriam (1994) är det dock viktigast att tänkta på den inre validiteten. 

Detta då det inte går att ha en inre validitet utan att ha en reliabilitet, det betyder att om 

den inre validiteten stärks ökar även reliabiliteten. 

När intervjuer som informationskälla använda, som i detta fall, är det viktigt att inte 

glömma bort individerna som deltagit i intervjuerna. Det är även viktigt att visa 

respondenterna hänsyn genom att ge dem all information de kan tänkas behöva och att 

informera om hur den information som framkommer under intervjuerna kommer att 

användas. Detta för att respondenten skall kunna avgöra om han/hon vill ställa upp på 

en intervju eller inte (Winter, 1987). Vi kommer att till en av de intervjuade personerna 

skicka ett utkast på vår empiri så att han/hon kan godkänna denna innan publicering 

sker. En viktig aspekt att poängtera är att vi valt att inte använda oss av anonymitet av 

intervjupersonerna. Valet gjordes då ingen av respondenterna önskade detta och vi 

ansåg att eftersom de var så pass öppna i sina svar ändå fanns ingen anledning till att 

göra dem anonyma. 

De flesta böcker om kreditgivning och om strategi är från slutet av 1990-talet och 

stämmer kanske inte helt överens med dagens teorier. Då många av de böcker vi använt 

säger liknade saker så ger detta en högre trovärdighet till teorin.
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3 Teori

I detta kapitel kommer teori tas fram för en grund till en senare analys. Kapitlet

kommer att börja med bakgrunds fakta om vad Basel II är, detta för att öka förståelsen 

för varför den förändring som sker på Nordea har uppstått. Sedan kommer en

strategidel, denna del finns bland annat med för att kunna analysera vilka strategiska 

förändringar Basel II har medfört på Nordea. Den finns även med för att visa läsaren 

på vilka sätt en strategi kan komma att påverkas av. Teorin kommer att fortsätta med 

en kompetens- och kompetensutvecklingsdel som ska förklara hur organisationer enligt 

teorier ska utbilda personal och varför företag bör utbilda sin personal. Detta skall 

även användas för att få en tydligare bild över hur kompetensutbildningen kring 

förändringen med Basel II ser ut. Teorin avslutas sedan med en sammandragning av 

teorikapitlet.

3.1 Bakgrunds fakta

3.1.1 Baselkommittén 

Enligt ett anförande av Finansinspektionen arbetar Baselkommittén med att ta fram 

riktlinjer som förhoppningsvis ska förbättra rutinerna inom internationellt verksamma 

banker. De tar även fram olika regelverk för att beräkna kapitalkraven för kreditrisker. 

För ett antal år sedan implementerades Basel I och deras senaste och nuvarande projekt 

är Basel II. 

3.1.2 Basel II

Baselkommittén startade ett regelverk, om att beräkna kapitalkrav för kreditrisker, år 

1988. Detta var det så kallade ”kamrat 8 procent” regelverket. Senare på 1990-talet 

infördes ytterligare regler inom regelverket som var att beräkna kapitalkravet för 

marknadsrisker. Detta var då Basel I. Det nuvarande projektet Basel II, som är en 

fortsättning av Basel I, infördes enligt tidsplanen som finns hos Finansinspektionen den 

första februari 2007 och höjer ambitionsnivån på 1988 års regler väldigt mycket. De 

regler som Basel II medförde kan beskrivas i tre pelare (Jochnick, 2004). 
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Pelare I inkluderar kapitalkrav för kreditrisk, egna metoder vid beräkning av 

kapitalkrav, operativ risk och marknadsrisk. Kapitaltäckningsreglerna för kreditrisk 

skall göras mer känsliga för risker (Jochnick, 2004). 

Pelare II innebär att tillsynsmyndigheter måste bedöma bankernas olika risker, 

riskhantering och kapital. Tillsynsmyndigheterna ska även bedöma om bankernas 

tillgängliga kapital är tillräckligt, skulle detta inte vara tillräckligt får 

tillsynsmyndigheten en fullmakt att fastställa det högre kapitalet som anses vara 

lämpligt (Jochnick, 2004).

Syftet med den tredje pelaren är att genomlysningen ska förbättras. Den traditionella 

tillsynen har i stor utsträckning ersatts av den utökade genomlysningen. Tanken bakom 

detta skifte och genom ökad information om risker och riskhantering ska bankernas 

placerare, investerare och kunder själva kunna bedöma bankerna som därmed gör att 

självregleringen ökar genom marknadens krav (Jochnick, 2004).

3.2 Strategi

Ett införande av nya kapitaltäckningsregler (Basel II) innebär en förändring i de 

kundansvarigas arbete, detta kan även komma att medföra en förändring i 

organisationens nuvarande strategier. En förändring i organisationens strategi behöver 

inte vara något som organisationen själv väljer, som i detta fall då den kommer utifrån. 

Det finns dock flera andra sätt som en strategi kan växa fram på. Exempelvis kan en 

strategi växa fram genom att organisationen planerar fram strategin till den faktiska 

strategin i organisationen och då ta hänsyn till vad det finns för kunskap och 

erfarenheter (kulturella processer) i organisationen. Ett annat exempel kan vara när en 

strategi tar form genom att staten, moderbolaget eller någon annan tvingar 

organisationen att förändra delar av eller hela sin strategi, vilket kallas påtvingad 

strategi. Det är den påtvingade strategin som är den dominanta anledningen till 

förändringen på Nordea. Nedan ges en illustration av de olika sätt som en strategi kan 

växa fram genom.
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Figur 1 – Strategiformer 

Källa: Johnson, G. & Scholes, K. (1999) Exploring Corporate Startegy. (5nd edition). Prentice Hall. Sid. 

50

I detta strategikapitel kommer det att presenteras olika aspekter kring strategi och 

strategiförändring. Att denna teori finns med i denna rapport beror på att förändringen 

på Nordea inte enbart behöver ses som påtvingad. Vi vill även ta fram andra teorier 

som kan vara av betydelse för att studera den förändring som Basel II kan komma att 

innebära i Nordeas strategi. Detta upplägg har valts för att vi inte vill låsa oss vid 

enstaka teorier i ett för tidigt skede. 

3.2.1 Strategiska förändringar  

Strategi är något som finns i alla organisationer, men på grund av olika omständigheter 

kan den nuvarande strategin komma att behöva förändras. Det är fel att säga att det bara 

finns ett sätt, eller ett bästa sätt, att förändra en organisations nuvarande strategi på. Det 

finns många sätt. Johnson m.fl. (2006) tar fram en typisk strategisk förändring och det 

är en inkrementell förändring (stegvis förändring). En organisation kan genomgå långa 

tidsperioder där den nuvarande strategin inte ändras över huvudtaget eller där den

ändras stegvis genom att strategin planeras. Dessa processer kan dock tendera att skapa 

strategiska drifter i en organisation. Detta kan innebära att planerade strategier 

progressivt misslyckas att adressera till den faktiska strategiska positionen i 

organisationen och kan då försämra prestationen. Detta följs oftast typiskt av en period 
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av ständiga förändringar där den nuvarande strategin ändras men inte i någon klar 

riktning. Det kan sedan uppstå transformationella förändringar där det då sker en 

grundläggande förändring i den strategiska riktningen, denna process är dock ganska 

sällsynt.

Roos m.fl. (1998) har utvecklat olika strategiska förändringar, dessa har delats upp i två 

axlar; Stegvis strategisk förändring och genomgripande strategisk förändring. Stegvis 

strategisk förändring, som kan jämföras med Johnson m.fl. 2006, inkrementella

förändring, innebär då att företag utvecklas och förändras kontinuerligt genom att 

anpassa och förändra sig stegvis. Genomgripande strategisk förändring innebär att 

ledningen i organisationen försöker undvika att ändra på den nuvarande strategin och 

kommer tillslut till en situation då de tvingas genomföra dramatiska och 

genomgripande förändringar för att överleva. 

Balogun och Hope Hailey (2004) har utvecklat vidare Johnson m.fl. (2006) teorier för 

att identifiera fyra typer av strategiska förändringar som presenteras nedan i fyra axlar.

Dessa fyra axlar kan liknas vid de två axlarna som Roos m.fl. (1998) ställt upp men 

dessa fyra beskrivs lite utförligare. De två första punkterna (adaptation och 

reconstruction) liknar den stegvisa strategiska förändringen och de andra två punkterna 

(evolution och revolution) liknar den genomgripande strategiska förändringen. 

Adaptation (anpassning) är förändring som kan bli anpassad till det aktuella paradigmet

och förändras stegvis. Denna typ av förändring är den vanligaste i organisationer.

Reconstruction (rekonstruktion) är en typ av förändring som kan vara hastig och kan 

involvera ganska mycket omvälvning i en organisation, men som grundläggande inte 

förändrar det aktuella paradigmet. 

Evolution (utveckling) är en förändring i strategin som kräver paradigmiska 

förändringar, men över tid. Det kan vara så att ledningen förutser behovet av 

transformationella förändringar. De kan sedan vara i en position av planerad 

evolutionisk förändring, med en tidsplan. Ett annat sätt att beskriva evolution på är att 

föreställa sig organisationer som ett lärande system, ständiga justeringar på strategin 

medan omgivningen förändras. 
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Revolution (revolution/omvälvning) är förändring som kräver snabba och större 

strategiska och paradigmiska förändringar. Detta kan vara i omständigheter då strategin 

har vuxit fast vid det nuvarande paradigmet och skapar nya sätt att göra saker och ting 

på i organisationen som organisationen tidigare misslyckas med. Detta kan pågå under 

många år och resulterar oftast i omständigheter där pressen att förändra organisationens 

aktuella strategi är extrem.

En strategiförändring medför en strategisk utveckling och det finns olika metoder för 

hur en strategisk utveckling kan se ut. En utvecklingsmetod är ett medel för att försöka 

uppnå en strategisk riktning för att komma till den faktiska strategin. Johnson och

Scholes (2006) menar att det finns tre typer av utvecklingsmetoder: Intern utveckling, 

förvärvande utveckling och sammanfogande utveckling. Med intern utveckling menas 

att strategin utvecklas genom påbyggnad och utveckling av organisationens egen 

förmåga. Detta kan uttryckas som att organisationen planerar den faktiska strategin 

utifrån de kulturella processerna i organisationen. För att en intern utveckling ska ske är 

det av yttersta vikt att de anställda får genomgå kompetensutveckling, detta då 

organisationen kan rikta den kompetens som redan finns i organisationen åt önskad 

riktning. En utbildad personal är en viktig tillgång för en organisations utveckling 

(Ellström, 2000).  Förvärvande utveckling innebär att strategin utvecklas genom att ta 

över en annan organisation. En sammanfogad utveckling betyder att två eller flera 

organisationer delar resurser och aktiviteter för att kunna fullfölja en planerad strategi

(Johnson m.fl. 2006).

3.2.2 Olika strategiformer

Som sagts tidigare kan en strategi ta form på olika sätt. Johnson och Scholes (1999) 

talar om planerad strategi och faktisk strategi. Den planerade strategin är ett uttryck för 

önskad strategisk riktning, avsiktligen formulerad eller planerad av organisationens 

ledning. Den faktiska strategin är den strategi som faktiskt används i organisationen. 

Johnson och Scholes (1999) tar även upp outvecklad strategi och det är den strategi 

som planeras i organisationen men som sedan inte används i praktiken. Det finns ett 

begrepp som kallas lös koppling, detta innebär att det inom en organisation bildas 

klyftor mellan organisationens formella strukturer och de aktiviteter som sker i 
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verksamheten (Meyer & Rowan, 1977). Detta kan då jämföras med när den planerade 

strategin inte når ända fram till den faktiska strategin. 

Johnson m.fl. (2006) tar även upp att strategin bland annat kan ta form genom

påtvingad strategi, genom kulturella processer och politiska processer. Påtvingad 

strategi innebär, enligt Johnson m.fl. (2006), att någon omständighet gör att företaget 

tvingas att ändra delar av eller hela sin nuvarande strategi. Dessa omständigheter kan 

vara att staten, moderbolaget, företagets ledning eller företagets omgivning ställer vissa 

krav. Det vanligaste är dock att det kommer beslut från staten eller annan myndighet 

om förändrade förutsättningar såsom en lagändring eller nya regler som påverkar en 

organisations verksamhet. Företaget måste då anpassa sig efter dessa nya speciella 

strategiska riktningar som de nya lagarna eller reglerna medför. Det kan argumenteras 

att en påtvingad strategi är ett sätt att avsiktligen tvinga strategiska förändringar in i 

olika områden där ledningen eller andra själva ogärna vill befinna sig eller att de är 

oförmögna att göra det själva. Detta är, enligt Johnson m.fl. (2006), ett av de vanligaste 

sätten som en strategi kan ta form på. Strategi som kommer från kulturella processer

har oftast kunskap, erfarenhet, fasta rutiner och dolda värderingar i grunden. Strategi 

som kommer genom politiska processer är resultat från interna eller externa 

intressenters förväntningar och krav. 

3.2.3 Ansvarsfördelning

Vid en strategisk förändring är det viktigt att ansvar och olika strategiska beslut tydligt 

fördelas ut mellan den centrala nivån och affärsenheten (den lokala nivån) i 

organisationen. Detta är då viktigt och dominant för att organisationen ska kunna 

prestera och planera bra. Goold och Cambell (1987) presenterar tre olika strategiska 

stilar som beskriver typiska sätt att fördela ansvar på. Dessa stilar är; strategisk 

planering, finansiell kontroll och strategisk kontroll. 

Den strategiska planeringen är den stil som är mest centraliserad av de tre olika 

stilarna. Här menas inte den strategiska planeringen i allmänhet utan här menas 

förhållandet mellan den centrala nivån och affärsenheten. Det är den centrala nivån som 

bestämmer och planerar i organisationens alla olika avdelningar. Den centrala nivån 

skulle kunna kallas organisationens ”mästerplanerare”. Detta då den centrala nivån 

arrangerar, samordnar och kontrollerar all aktivitet hos affärsenheterna genom extensivt 
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användande av formella planeringar och olika kontrollsystem. Den centrala nivån 

föreskriver även affärsenhetens roller i organisationen. Denna stil är speciellt passande 

när företagsledaren har en detaljerad arbetskunskap av varje affärsenhet i 

organisationen, vad affärsenheternas storlek eller känslighet av strategin är och vad 

detta kan ha för konsekvenser för företaget i stort.

Den finansiella kontrollen är den mest extrema stilen. Den upplöser organisationen till 

mycket självstyrande affärsenheter. Förhållandet mellan den centrala nivån och 

affärsenheterna är att den centrala nivån är som en ”förälder” som är aktieägare eller 

bankir för affärsenheterna. Som namnet antyder, är förhållandet finansiellt och det finns 

en liten angelägenhet för detaljerad produkt/marknad strategi av affärsenheterna –

intressant är att när de konkurrerar öppet med varandra ser de till att de levererar det 

finansiella resultatet. I den finansiella kontrollen är den centrala nivåns roll begränsad 

till att sätta finansiella mål, allokera resurser, värdera prestationer och ingripa vid dåliga 

prestationer. Här kan då den centrala nivån ses som en portföljförvaltare. Något som är 

viktigt är att dessa ingripanden vanligtvis skulle ersätta affärsenheternas chefer hellre 

än att påbjuda förändringar i strategin. Så den dominanta processen i den finansiella 

kontrollen är prestationsmålen. Affärsenheternas chefer hålls strängt ansvariga för att 

nå dessa mål. 

Den strategiska kontrollen ligger mellan den strategiska planeringen och den finansiella 

kontrollen och det är denna stil som organisationer arbetar mest med. Förhållandet 

mellan den centrala nivån och affärsenheterna är att den centrala nivån är som en 

”förälder” som formar strategin, påverkar beteendet hos affärsenheterna och formar 

kontexten inom ledarnas (på lägre nivåer) arbete. På grund av att denna stil tillåter mer 

diskretion längre ned i organisationen passar denna stil den centrala nivån som har lite 

mindre kunskap om affärsenheternas arbete och dess strategier och hur dessa påverkar 

företagets helhet. Den centrala nivån förväntas här att ta hänsyn till att bland annat 

definiera och forma den generella strategin i organisationen, definiera och kontrollera 

organisationens policys och att definiera standards och värdera prestationen hos varje 

enskild affärsenhet och ingripa för att förbättra prestationerna. Den centrala nivån 

använder, i denna stil, affärsenheterna som ”bollplank”, det vill säga den strategiska 

kontrollen är byggd genom samtyckande strategiprocesser med affärsenheterna, men 

med vitala gränser och riktlinjer. 
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Det är viktigt att ansvar och olika strategiska beslut tydligt fördelas ut mellan den 

centrala nivån och affärsenheterna i organisationen vid strategiska förändringar, det är 

då också viktigt att ha en kompetent personal. Detta för att personalen ska vara 

medvetna vad som ska göras då ansvar och beslut tilldelas dem och även att de ska vara

medvetna om vad det är som krävs av dem. Det är därför viktigt att utbilda och lära upp 

sina medarbetare så att de kan spela en aktiv roll i utvecklingen men också för att på ett 

effektivt sätt kunna få de nya förändringarna implementerade i organisationen. Det är 

också viktigt att påpeka att en organisation som har en kompetent personal kan komma 

att förändras på grund av sin kompetenta personal. Vad som menas är då att en väl 

utbildad personal kan leda till att organisationen behöver utvecklas för att 

organisationen ska tjäna på att ha en kompetent personal. Detta leder oss nu in på nästa 

avsnitt som kommer att handla om kompetensutveckling.

3.3 Kompetens

Kompetens- och kompetensutvecklingsdelen har en del i denna rapport för att vid en 

förändring i en organisation är personalen en viktig resurs. Det är viktigt att kunna 

förbereda och utbilda sin personal för att kunna hantera en förändring på ett effektivt 

sätt. 

Vid strategiförändringar, av något av de slag vi nämnt ovan, är det viktigt att få med sin 

personal och att rikta kompetensen i företaget åt önskat håll för att kunna genomföra 

förändringen på ett effektivt sätt. Det är på detta sätt vi kommer in på en av de 

viktigaste resurserna som finns i företaget, personalen och dess kompetensutveckling. 

Ordet kompetens används ofta för att beskriva den skicklighet eller förmåga en person 

eller ett företag har så att de kan utföra en viss aktivitet eller en viss verksamhet

(Hansson, 2000). Hansson (2000) pratar om medarbetarnas kompetens och företagets 

kompetens. Med det förstnämnda menas medvetna eller omedvetna kunskaper och 

erfarenheter som de anställda besitter. Enligt Ellström (2000) handlar det också om vad 

medarbetarna har för potentiell förmåga att genomföra en viss uppgift eller hantera en 

viss situation. Enligt Hansson (2000) är företagets kompetens summan av alla 

medarbetares kompetens men det är också det som finns förankrat i organisation, det 

kan vara sättet att styra, organisera, producera eller administrera. Ordet kärnkompetens 

brukar vara något som uppkommer inom organisationer och med kärnkompetens syftas
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det oftast på de faktorer som gör företaget unikt. Medarbetarnas kompetens är det som 

är den viktigaste delen i kärnkompetensen. För att en medarbetare ska få en viss 

kompetens krävs utbildning och lärande. En annan definition av begreppet kompetens, 

enligt Granberg (1998), är att den består av tre komponenter, kunskap, viljan och 

tillfälle. Kunskap är grunden och viljan handlar om att genomföra det som det finns 

kunskap till eller inte. Sedan handlar det om ifall tillfälle för genomförandet ges. Denna 

definition kan illustreras med en bild.

Figur 2 – Kompetens 

Källa: Granberg, O. (1998) Personaladministration och organisationsutveckling. (uppl. 6). Natur och 

kultur. Sid. 366

3.4 Kompetensutveckling

När vi nu har fått förståelse för vad som menas kompetens kan vi nu komma in på det 

som kallas kompetensutvecklig. Detta är något som idag har blivit ett mycket omtalat 

ämne och som också ses som en mycket viktigt del i företags utveckling (Ellström, 

2000). De anställdas kompetens ses som en allt mer viktigare konkurrensfaktor (Dalin, 

1997).  Begreppet kompetensutveckling används ofta som ett sammanfattande begrepp 

för planerade åtgärder som kan användas för att öka kompetenser och kvalifikationen 

internt i ett företag (Ellström, 2000).

Kompetens kan kopplas till vissa situationer och förutsättningarna för dessa situationer 

kan med tiden komma att förändras, det kan exempelvis vara att en lagändring träder i 

kraft. Då är det viktigt att individen har beredskap för att klara av dessa förändringar 

och för att lyckas med det krävs en utveckling av individens kompetens. Det är viktigt 
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att detta görs löpande så att individen är förberedd för eventuella kommande 

förändringar. Om företaget inte förbereder sig på framtida förändringar och hela tiden 

utbildar sin personal finns en risk att när det väl sker en förändring kan det leda till att 

personalen får kompetensbrist (Antilla, 1999).   

När nya arbetsrutiner/arbetsuppgifter införs på ett företag krävs ett systematiskt lärande 

genom praktiskt lärande såsom seminarier, kurser och långvariga studier. Det krävs 

även ett teorietiskt lärande. Ett problem på många företag är att koppling mellan 

kvalificeringen/utbildningen och arbetsuppgiften och företagets krav ofta är mycket 

svag och skilda från varandra vilket gör det svårt att mäta nyttan för företaget (Dalin, 

1997). Det är av stort betydelse att det finns ett nära samband mellan utbildning och 

arbete, detta för att utveckla beredskapen för förändringar. Personen som genomgår en 

utbildning bör förstå vad den nya kunskapen ska bidra till eller vad den ska ge för 

beredskap. Ibland sker utbildning som inte ger företaget någon nytta på kort sikt men 

som har betydelse på längre sikt. Det kan vara svårt att förstå varför denna form av 

utbildning genomförs och därför är det viktigt att den är väl underbyggd, det kan vara 

bra att visa exempel på vad utbildningen kan ha för nytta för företaget på längre sikt. 

Dock är det viktigt att tänka på att aldrig garantera en viss nytta på längre sikt (Dalin, 

1997). 

Det har inte forskats mycket kring ämnet kompetensutveckling, men den forskning som 

finns kännetecknas av en tendens till a-teoretisk empiricism. Förutom 

humankapitalteorin så saknas mer utförliga modeller som kan förklara efterfrågade 

kvalifikationer och genomförda satsningar på kompetensutveckling inom företag 

(Ellström, 2000). 

3.4.1 Fyra teoretiska perspektiv

För att ge en tydigare bild av hur kompetensutveckling kan se ut i olika typer av 

organisationer kommer vi nu att ta upp de fyra olika teoretiska perspektiv som Ellström 

(2000) talar om. Dessa perspektiv ska kunna användas för att beskriva och analysera de 

processer som framställer planeringen och genomförandet av kompetensutvecklingen i 

företag. Dessa perspektiv baseras på olika organisationsteoretiska forskningar såsom 

beslut- och planeringsprocesser och även forskning kring strategiutveckling och 

organisationsförändringar. De olika perspektiven är: tekniskt- rationellt perspektiv,
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humanistiskt perspektiv, konflikt- kontroll perspektiv och institutionellt perspektiv 

(Ellström, 2000)

3.4.1.1 Tekniskt- rationellt perspektiv

Det tekniskt- rationella perspektivet behandlar organisationers sätt att fundera och 

vilket roll utbildningar av olika slag har eller bör ha för betydelse för verksamheten. 

Detta perspektiv kan ibland även kallas för verktygsmodellen, detta då perspektivet 

bygger på föreställningar om att organisationen är noggrant organiserad med planerade 

verktyg eller medel för att uppfylla huvudmannens intressen och mål. Organisationsmål 

tillsammans med det instrumentella synsättet är de viktigaste aspekterna för att styra 

verksamheten, och detta är väsentligt för utbildningens roll i organisationen. Detta 

perspektiv kan ses i utbildningsekonomiska modeller baserade på humankapitalteori 

och utbildningsteknologiska modeller för planering och utbildning (Ellström, 2000).

Enligt Ellström (2000) är ett teknologiskt synsätt på planeringen och genomförandet 

som är utmärkande för det tekniska- rationella perspektivet då det tillämpas på 

kompetensutveckling. Detta kan förklaras med att personen som ska utbildas ses som 

en råvara som ska formas efter redan färdigformulerade mål. Lärandet ses som en 

passiv process, det handlar om att lära sig lösa en viss uppgift på ett visst sätt för att 

uppnå det mål som redan är bestämt.  

3.4.1.2 Humanistiskt perspektiv

Ett annat perspektiv som Ellström (2000) tar upp är det humanistiska perspektivet och 

här ligger tyngden på en psykologisk, utvecklingsinriktad humanism.  Här pratas det 

inte om utbildning som en kostnad utan som en investering i de mänskliga resurserna. 

Detta perspektiv har starkt fokus på samspelet och det ömsesidiga beroendet som finns 

mellan organisationen och individen. I det humanistiska perspektivet sker en spontan 

och successiv förändring för att anpassa verksamheten till förändringar inom 

organisationen och även förändringar i dess omvärld. Det är effektivitet som är det som 

enligt detta perspektiv ligger bakom förmågan till anpassning och lärande. För att 

uppnå denna effektivitet är det viktigt med en god kommunikation och ett gott samspel 

inom organisationen. Enligt Ellström (2000) ses personalens kompetens som en kritisk 

faktor för verksamheten, denna måste utvecklas och tas tillvara på och detta sker genom 

utbildningar eller andra utvecklingsåtgärder. Ett vanligt huvudmål brukar vara att skapa 

en lärande organisation, detta då det kan bidra till att kunna bedriva en anpassningsbar 
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och förnybar verksamhet. Kompetensutveckling ses inom det humanistiska perspektivet 

som en integrerad del i verksamheten och planeringen av utbildning sker genom 

informella processer i organisationen. De anställda försöker själva lösa problem som 

uppstår genom att undersöka och prova sig fram, lärande blir en aktiv probleminriktad 

process. 

3.4.1.3 Konflikt- kontroll perspektiv

Det tredje perspektivet som Ellström (2000) tar upp är konflikt- kontroll perspektivet, 

och detta perspektiv skiljer sig från de två ovannämnda perspektiven. Detta då detta 

perspektiv till skillnad från de andra utgår ifrån de konflikter och motsättningar som 

finns inom och utom en organisation är grundläggande för organisationens sätt att 

fungera. Detta kan då ses som politiska processer i företag och dessa utmärks av 

förhandlingar, kompremisser och kamp. Detta medför att makt och förmågan att få 

makt blir de viktigaste resurserna i organisationen. I detta perspektiv talar Ellström 

(2000) om att personalutbildning eller annan form av kompetensutveckling till största 

delen bestäms av arbetsgivarens intresse av kontroll även interna motsättningar och det 

rådande maktförhållande är av betydelse. Kompetensutveckling inom detta perspektiv 

blir ett steg för ledningen att få mer kontroll över verksamheten, utbildning ses med 

andra ord som ett redskap för ”osynlig” maktutövning eller ideologisk styrning som det 

också kan kallas. Hur maktförhållandet ser ut i organisationen påverkar också 

innehållet i den kompetensutveckling som genomförs. En annan faktor som också 

spelar stor roll för utbildningens plats i en organisation är den formella eller informella 

position som utbildningsavdelningen har, en stark position innebär mer fokus på 

utbildningsfrågor och en svag position innebär mindre fokus på dessa frågor. 

3.4.1.4 Institutionellt perspektiv

Det sista perspektiv som Ellström (2000) tar upp är det institutionella perspektivet. Det 

som skiljer detta perspektiv från de andra är att organisationer här ses som institutioner 

snarare än som redskap. Och ledningen eller arbetsgivaren kan styra dem efter egna val.  

I detta perspektiv talas det om att en organiserad verksamhet lever sitt egna liv och 

förändringar växer fram genom rutinmässiga och gradvisa anpassningar i den dagliga 

verksamheten. Detta leder i sin tur till förändringen inom men även utanför 

organisationen. Ellström (2000) menar även att en viktig del, i ett institutionellt 

perspektiv på organisationer, är att den värderationella synen på verksamheten, med 
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detta menas att organisationen ses som ett resultat en institutionaliseringsprocess. Detta 

medför att organisationen får ett egenvärde med tidens gång, detta oberoende av vad 

som var deras mål från början. En annan viktigt del i detta perspektiv är antagandet om 

verksamhetens beroende av omgivningen, det är viktigt att verksamheten passar in i den 

omgivningen den verkar inom. När detta perspektiv ser till kompetensutvecklingen ses

den som symboliska arrangemang, detta med syfte att visa både inåt och utåt den 

överensstämmelse som finns med de värden som organisationen vill ska stärka deras 

legitimitet. De satsningar som då görs på kompetensutveckling kan enligt detta 

perspektiv förväntas vara reaktiva snarare än ett resultat av en strategisk satsning 

(Ellström, 2000). 

3.5 Sammandragning av teorin

Figur 3 – Sammanfattande strategiformer 

Denna modell kan ses som en bra sammanfattning av begreppet strategi. Den visar 

tydligt att en strategi kan uppstå på flera olika sätt och den visar även vad som kan 

påverka den faktiska strategin. Basel II är något som kommer utifrån och de nya 

reglerna och rutinerna som Basel II innebär kan påverka den rådande strategin på 

Nordea. På grund av detta skulle Basel II kunna ses som en påtvingad strategi som kan 

komma att påverka den faktiska strategin. Basel II kom till redan på slutet av 1990-talet 

men implementerades först i början av år 2007 därför kan då Basel II även ses som en 

planerad strategi. Detta då Nordea har haft möjlighet att under en längre tid kunnat 
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planera sin strategi och verksamhet efter den kommande förändringen som Basel II 

innebär. Ett annat sätt att se den strategiförändring som skett på Nordea i och med 

Basel II kan även ses som en inkrementell förändring då Nordea stegvis har arbetat 

med implementeringen. Den ansvarfördelningen som dominerar på Nordea under 

implementeringen är den strategiska planeringen då den centrala nivån har framställt 

och förmedlat ut de modeller och den information som förändringen innebär.

En ytterligare del som kan påverka den faktiska strategin i organisationen är de

kulturella och politiska processer som pågår i en organisation, detta för oss vidare in på 

kompetensutvecklingen som kan komma att spela en avgörande roll för hur väl en 

strategiförändring såsom Basel II kan komma att genomföras i en organisation. En 

strategiförändring kan även bero på att de anställda är så pass välutbildade att de själva 

sätter igång processer som kan leda till en strategiförändring. Personalen är en mycket 

viktigt resurs i en organisation och idag blir det allt mer vanligt med 

kompetensutveckling. Då Basel II innebär en förändring för de kundansvariga på 

Nordea är det viktigt att de får den information och utbildning som krävs för att de ska 

kunna fortsätta att utföra sitt arbete på det mest effektiva sätt. 
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4 Empiri

Detta kapitel kommer att börja med en kort presentation av fallföretaget, Nordea. Efter 

det kommer det material, som samlats in genom intervjuer, att presenteras och det 

kommer att vara uppdelat i olika nivåer, den centrala nivån kommer först och sedan 

kommer de lägre nivåerna. Detta för att läsaren ska kunna se hur förändringen skiljer 

sig åt på de olika nivåerna på Nordea.

4.1 Nordea AB

Nordea är Norra Europas största bankkoncern och deras huvudkontor finns i 

Stockholm. Nordea finns etablerade i 19 länder antingen genom egna kontor eller också 

genom representationskontor. Det finns över 1200 kontor med cirka 10 miljoner kunder 

runt om i världen. Koncernen bildades genom ett övertagande av de nordiska bankerna 

Merita bank (Finland), Nordbanken (Sverige), Unibank (Danmark) och Christiania 

bank og kreditkasse (Norge). Sedan 2001 bedrivs all verksamhet i koncernen under 

namnet Nordea. Namnet kom fram genom en sammandragning av Nordic och Idea 

(Nordiska idéer).

Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken. Idag kan Nordea erbjuda ett 

stort urval av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning samt 

försäkring. 

4.2 Implementeringen av Basel II på Nordea 

Implementeringen av Basel II på Nordea beskrivs som en lång och krånglig process. 

Nordea har arbetat med Basel II i många år, men själva implementeringen gjordes 

ordenligt den första februari 2007. Att processen har varit krånglig beror på att det har 

varit svårt att tolka det nya regelverket då det ständigt har förändrats. Det har då varit 

svårt och problematiskt att bygga system anpassade till det nya regelverket (Basel II).

Efter implementeringen, av Basel II, skall ett godkännande för de modeller och 

metoder som banken tagit fram sökas hos den lokala tillståndsmyndigheten, dvs. 

Finansinspektionen.  
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Finansinspektionen har fått översätta det nya regelverket till svenska detta då det nya 

regelverket även har implementerats i andra EU-länder. Det är EU som framställer 

dessa regelverk och därför blir det inte på svenska. Översättningen tog lång tid och var 

komplicerad då det är viktigt att det blir rätt. Vid frågetecken från banken sida så ska 

Finansinspektionen göra förtydliganden så bankerna agerar på rätt sätt. 

För att tillämpa det nya regelverket har Nordea fått anpassa sina IT-system och 

informationsbearbetningen. Det handlar om att bygga en eller flera riskmodeller, dessa 

är statistiska och matematiska modeller som ska bevisa något och de ska även vara 

hållbara. Vad som mäts i riskmodellerna är risken för Default probability och Default 

TD, detta handlar om hur stor risk Nordea bedömer sig ha för att en kund går omkull 

eller att Nordea förlorar pengar på en kund inom tolv månader. Det är i kort vad Basel 

II går ut på, att en bedömning tolv månader framåt ska kunna göras på en kund. Det 

gäller att hitta statistiska metoder som kan prognostisera detta. Det är det Nordea och 

andra banker har arbetat med de senaste åren. 

De modeller som byggts är komplicerade statistiska och matematiska modeller som i 

slutändan talar om sannolikheten för en kund, om kunden har hög eller låg risk att 

komma i problem inom tolv månader. Att bygga dessa modeller har varit ett steg för att 

anpassa sig med Basel II och det är något som fortfarande pågår. Nordea har i stort sett 

gjort klart sina modeller för alla sina kunder och de har ansökt om att få utnyttja Basel 

II-reglerna men de har bara godkännande för en del av portföljen. Nordea är alltså inte 

helt klar i sin process, vad gäller Basel II.

4.3 Den centrala nivåns perspektiv

Basel II kom tidigt till den centrala nivån på Nordea där reglerna bearbetades och 

utvecklades. Vad som gjordes mer var att den centrala nivån designade olika modeller 

som de kundansvariga på de lokala kontoren skulle arbeta med när det gäller 

kreditgivningen. Den centrala nivån skickade sedan ut den information och de modeller 

som designats till de lokala medarbetarna och den offentliga implementeringen skedde 

den första februari 2007. 
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4.3.1 Förändring

Genom användningen av Basel II har intresset för risker ökat från bankens sida, det har 

blivit en större fokusering på just kreditriskerna. Nordea har alltid försökt att följa och 

bedöma kreditriskerna, men att löpande och med sådana avancerade modeller följa 

kreditriskerna är något som tidigare inte gjorts. Denna nya bedömningsmetod kan 

hjälpa till att sätta priser på krediter beroende på riskerna. En kund som drar ett lägre 

kapital med en lägre risk, skulle kunna få en lägre ränta. En högriskkund som drar 

mycket kapital och är dyr för banken skulle då få en högre ränta. Alla banker vill hålla 

så lite kapital som möjligt inne, detta för att kapital som är stilla i banken är inte 

lönsamt. Nordea vill därför ha ett rörligt kapital som kan lånas ut eller på annat sätt 

placeras för att tjäna på det. 

4.3.2 Riskbedömning

Riskbedömningen på Nordea har, enligt dem själva, blivit både lättare och säkrare i och 

med införandet av Basel II. På Nordea anses det att de nya modellerna som kommit i 

och med Basel II gör att de kundansvariga får en bättre överblick över riskerna. De nya 

modellerna innebär att det tas mer hänsyn till hårda (finansiella faktorer) och mjuka 

(kvalitativa faktorer) faktorer, detta gäller både när Nordea tar in nya kunder i banken 

och följer upp bankens befintliga kunder. De flesta kunder som tar lån i banken är 

redan kunder hos Nordea. Nordea gör uppföljningar på sina kunder för att se hur det 

går för dem. Skulle det finnas kunder som det går dåligt för försöker Nordea på bästa 

sätt hjälpa dem på fötter igen. 

Den centrala nivån menar att det inte finns något som talar för att systemet skulle ha 

blivit sämre när det gäller riskbedömning efter införandet av Basel II. Det är dock 

viktigt att de modeller som Nordea arbetar efter visar sig vara funktionsdugliga. Skulle 

det visa sig att modellerna är missvisande så skulle Nordea hamna i en svår sits, men 

detta tros inte vara fallet då inget tyder på det. 

4.3.3 Information och utbildning

När en sådan stor genomgripande förändring införs, som det nya regelverket inneburit, 

krävs mycket information och utbildning av alla Nordeas kontor och dess 

kundansvariga. Detta har också varit en process, då Nordea har arbetat med detta under 
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en lång tid har verksamheten accepterat och förstått de nya metoder som Basel II 

innebär. Då de kundansvariga idag arbetar med de nya modellerna ute på kontoren är 

det viktigt att de anställda förstår och kan tolka det resultat som de får fram genom 

dessa, det är också viktigt att de anställda förstår varför de använder sig av de nya 

modellerna. Den centrala nivån tror att många av de kundansvariga ser modellerna som 

ett bra hjälpmedel för att kunna göra rättvisa kreditbedömningar. För några år sedan 

satt den kundansvarige med mer eller mindre sin egen skicklighet som verktyg vid 

bedömning av nyckeltal (finansiella faktorer) och företagsledningen. Med detta bildade 

den kundansvarige sig en allmän uppfattning. Detta gjordes till största del manuellt. 

Idag finns modellerna och systemen som stödjer medarbetarna i bedömningen. 

Nordeas HR-partners har inte utbildat de kundansvariga om regelverket, Basel II, utan 

de utbildar om hur den kundansvariga ska behandla kunden på bästa sätt med hjälp av 

regelverket. HR-partners har också som uppgift att så fort ny information framkommer 

ska de förmedla denna till de kundansvariga så att de också kan ta del av 

informationen.   

4.3.4 Kreditbedömning 

Krediter bedöms genom att den kundansvarige både ser till de finansiella aspekterna 

och till de kvalitativa aspekterna, detta har inte förändras i och med införande av Basel 

II. De stora skillnaderna är att Basel II lägger större fokus på riskerna och de nya

modellerna visar på hur dessa risker ser ut i varje enskilt fall. Tidigare gjorde varje 

kundansvarig mer personliga bedömningar, idag arbetas det med mer modellerna som 

Basel II innebär. Dessa nya modeller visar klart och tydligt, efter att lagt in information 

om företaget, hur risken för kunden ser ut. 

Vid bedömning av krediter, idag, ligger mycket på den finansiella prestationen som 

företaget gjort, senaste bokslut och i vissa fall även prognoser. Det är även intressant 

att se på ledningen och andra erfarna personer i företaget, det intressanta är då deras 

bakgrund och tidigare erfarenheter. Ju större krediter desto större vikt läggs på dessa 

faktorer. En företagsledare som har ett antal konkurser bakom sig känner sig Nordea 

inte säkra eller trygga med. Det är bra om företagsledaren har bevisat vad denne kan 

prestera tidigare. Det är dessa hårda faktorer som väger tungt men sedan tas det även 

hänsyn till de mjuka faktorerna, exempel marknad och produkt, ledning och personal 
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och finansiell beredskap. Sedan bedöms företaget också utifrån vilken bransch de 

verkar inom. 

Nordea gör sina bedömningar ett år framåt, sedan görs en ny bedömning. Detta då det 

kan vara problematiskt att se för långt fram i tiden på ett företag.  Ett företag som ser 

bra ut idag kan om tre till fyra år få problem. Nordea använder sig av ett så kallat 

årsföredrag och den centrala nivån tror att detta är något som även förekommer på 

andra banker. Ett årsföredrag innebär att Nordea ser till alla krediter som finns i banken 

och stämmer av hur det går med dessa, i alla fall när det gäller företagskrediter. Det är 

viktigt att påpeka att oavsett om Basel II används eller inte kan bedömningar aldrig ske 

längre än ett år framåt. 

Det är svårt för Nordea att bedöma nystartade företag, detta då det inte finns tidigare 

siffror att gå efter. Här är det då affärsidén som till största del ligger till grund för 

bedömningen. Den kundansvarige kan även se om företagsledaren varit aktiv i något 

annat företag och hur det gått för detta företag. Det är inte bra att ett nystartat företag 

tar ett allt för stort lån, utan det är bättre om företaget växer försiktigt vilket Nordea 

försöker hjälpa dem med. 

4.3.4.1 Kreditgivning till större företag

Då Nordea arbetar med större företag samlar de kundansvariga in företagets finansiella 

information. Detta innebär då att de bland annat tar fram olika nyckeltal, de tittar även 

på de kvalitativa faktorerna som marknad och produkt. Det tas även hänsyn till 

företagets ledning, det ses då bland annat till vad dessa personer har för erfarenheter 

och kunskaper. Detta sammanställs i en modell och resultat av detta blir då 

bedömningen av företagets risk. Vid denna typ av riskbedömning, då den 

kundansvarige plockar fram nyckeltal och andra faktorer, är det viktigt att den 

kundansvarige besitter rätt kompetens så att han/hon kan göra analyser av resultatet 

som framkommer. Det är inte bara modellen som är kreditbedömningen på Nordea utan 

det är även den individuella kompetensen som de kundansvariga besitter. Bedömningen 

blir då ungefär 50/50, modell och manuella bedömningar. Modellerna säger inte allt, 

utan det krävs även den mer personliga bedömningen. 



-36-

4.3.4.2 Kreditgivning till mindre företag 

När det handlar om kreditgivning till mindre företag använder den kundansvarige sig 

till största del av modeller. Information inhämtas antingen från företaget själv eller 

ifrån upplysningscentralen, där det finns mycket information om både företag och 

privatpersoner. Delar av denna information matas in i de nya modellerna som Basel II 

medfört, där sedan resultatet av en riskbedömning framkommer. Det skrivs även ett 

såkallat kredit-PM, där en bakgrund till bedömningen framgår och tillsammans med 

riskmodeller och Nordeas egna modeller så blir det antingen ett ja eller ett nej till 

kunden. 

Det finns nu, i och med Basel II, tydliga instruktioner och rutiner om hur kreditgivning 

till mindre företag ska se ut, detta för att processen ska se relativt likadan ut på alla 

Nordeas kontor i Sverige. Dessa instruktioner är relativt enkla och tydliga. Den centrala 

nivån menar att det är viktigt att de anställda är effektiva när de analyserar de resultat 

som framkommit i riskbedömningen. De analyser som görs ska inte vara för 

djupgående dock ska de vara noggrant gjorda. 

Skillnaden mellan kreditgivning till större företag och mindre företag är att det är mer 

komplext när det gäller större företag. Stora företag medför större krediter vilket i sin 

tur gör det allvarligare om det skulle hända något. Modellerna kan bara användas till en 

viss del, det är viktigt att även titta bakom siffrorna. Det finns flera beslutsnivåer vid 

bedömning av större krediter, vid en liten kredit kan beslutet tas på kontorsnivå. Vid 

större krediter blir det en så kallad kreditdelegation på kontoret och sedan kan det gå 

vidare till regionnivå, centralnivå och till Nordennivå. Ju större krediter desto fler ska 

finnas med i bedömningen, detta innebär en längre process vid stora krediter. Krediter 

som anses mindre riskabla ska ha en kortare process.

4.3.5 Duktig kundansvarig

Den centrala nivån menar att en duktig kundansvarig ska hitta en bra balans mellan att 

vara snabb och effektiv samtidigt som det ska göras en god bedömning. Med en god 

bedömning menas det dels att den kundansvarige följer bankens instruktioner och 

kreditmallar (speciellt för mindre krediter), men det handlar också om att göra en 

analys av kundens betalningsförmåga utifrån både räkenskapsmaterial och de mer 

mjuka faktorerna som bedömning av företagsledning, affärsidé, marknad, produkter 
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med flera (speciellt för större krediter). En framåtriktad analys är något som är viktigt 

att eftersträva.

4.3.6 Kompetensutveckling     

En del av kompetensutvecklingen är att den kundansvarige hänger med i den 

utveckling som pågår med nya regelverk och nya modeller som Nordea har. Nordea har 

en ständig internutbildning av personal. Kompetensutvecklingen går till antingen 

genom att ge personalen handfasta kreditutbildningar eller genom att sprida 

information via Nordeas intranät och internpost. De utbildningsprogram som finns på 

Nordea finns på olika nivåer. Basic-nivå för nyanställda och sen blir det mer 

avancerade utbildningar beroende på hur länge individen har arbetat inom Nordea och

vilka kunskaper han/hon besitter. Nordea menar själva att de har en bra grundläggande 

utbildning för att lära upp sina anställda, de kundansvariga kan även arbeta tillsammans 

och på detta sätt kan erfarenheter spridas.

4.3.7 Fördelar med införandet av Basel II

Det är mycket viktigt att en kundansvarig har erfarenhet och ett sunt förnuft. Idag kan 

den kundansvarige, i och med Basel II, få mer hjälp tack vare de nya modellerna. Den 

centrala nivån menar att en duktig kundansvarig inte behöver vara en duktig analytiker, 

detta tack vare de modeller och regelverk som Basel II innebär. Har den kundansvarige 

gjort allt rätt minskar risken för felaktiga beslut. 

Nordea menar att de har mycket att vinna på införandet av Basel II. Detta då det bland 

annat blir lättare att på portföljnivån följa risker. Risken på kundnivå kan även 

definieras på ett enhetligt sätt och användas i dialog med kunden och eventuellt i en 

riskbaserad prissättning. Den centrala nivån är tydlig med att påpeka att det inte finns 

något som Nordea kan förlora med införandet av Basel II. De menar att det kortsiktigt 

handlar om investeringar i system, men att ”business caset” snabbt blir positivt. 
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4.4 Kontorsnivå, chefsnivå

4.4.1 Implementering

När vi kommer längre ned i organisationen menar de här att Basel II är en levande 

process som fortfarande pågår på Nordea. Nordea var relativt tidiga med 

implementeringen av Basel II vilket ses som positivt. De är på denna nivå väldigt 

positiva till detta nya system, dock ser de en nackdel i att alla banker har designat sina 

egna modeller. De menar här att det skulle vara bättre om alla banker hade följt samma

matrismodeller. Detta då det skulle vara lättare att jämföra banker emellan och 

processerna skulle se förhållandevis lika ut. 

4.4.2 Kreditbedömning

Nordea har ett så kallat scoringsystem/raitingmodell (Nordeas resultat av Basel II). 

Denna modell innehåller hårda och mjuka faktorer, det vill säga finansiella faktorer och 

kvalitativa faktorer. Hårda faktorer är mycket viktiga faktorer då de tydligt avspeglar 

företagets finansiella situation, men för att få en helhetsbild tar Nordea även hänsyn till 

mjuka faktorer som ser till övriga omständigheter kring företaget. 

Då de kundansvariga ser till de finansiella faktorerna ser de till företagets resa in i 

framtiden. De tittar även på företagets senaste bokslut och hur det gått efter det, sedan 

görs en analys på varför det går som det går i företaget. Vid en kreditbedömning till ett 

företag som vill investera tas det stor hänsyn till investeringskalkylen. 

Mjuka faktorer bedöms internt i banken. Här tar de kundansvariga hänsyn till 

kvalitativa faktorer som bland annat marknad, produkt och prissättning. Företagets 

ledning och ägare har också en stor betydelse då banken måste känna att det finns ett 

förtroende för dessa personer vid en kreditbedömning. Ett företag vars ägare har flera 

konkurser bakom sig är ingen önskad kund.

Dessa två faktorer (hårda och mjuka) sammanställs och en kombinerad raiting för ett 

företag tas fram. Denna ligger sedan till grund för kreditbedömningen. Nordea tar inte 

in nya kunder med svag raiting.
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Efter bankkrisen under 90-talet har Nordea blivit mycket bättre på att bedöma 

säkerhetens värde vid kreditbeslut. Chefsnivån menar att banken har blivit bättre på att 

ta fram underlag för beslut efter krisen. De har också blivit bättre på att se till 

säkerhetens värde det vill säga ”vad är panten värd när företaget går i diket?”.

Den kundansvarige har ett avstämningsmöte med sina kunder en gång per år. Detta är 

något som har pågått sedan ungefär tio år tillbaka på Nordea. Vad som görs under 

dessa tillfällen är att den kundansvariga tar fram information om företaget, sedan hålls 

ett möte där företagets nuvarande finansiella situation och deras plan för 

nästkommande period diskuteras.   

4.4.3 Duktig kundansvarig

På denna nivå anses det att en bra och duktig kundansvarig bör besitta en god social 

kompetens och en bred kunskap och erfarenhet. Spetskunskapen är inte ett krav för att 

vara en bra kundansvarig då det finns specialister och experter inom de flesta områden 

som hjälper till vid analyser

Denna nivå anser att Basel II är en bra del av kreditprövningen och att en modell som 

denna har efterfrågats inom banken. Här anses det även att implementeringen av Basel 

II har flutit på smidigt och enkelt. Att det har gått så pass bra som det gjort med 

implementeringen tros bero på att medarbetarna på Nordea är mycket kompetenta och 

har stor erfarenhet. 

4.5 Kontorsnivå, kundansvarig på företag

4.5.1 Förändring

När vi kommer ned till nivån för de kundansvariga (på företagssidan) anser de att Basel 

II är ett bra och effektivt system som gör att det blir mer fokus på riskhantering och 

riskbedömning och detta bidrar till att kreditprocessen har blivit mer effektiv. Det har 

även gjort att det blivit enklare för banken att beräkna kapitalbehov. Något som Basel 

II även för med sig är att det kommer att bli enklare att sätta priser efter risk. Vid högre 

risker blir det ett högre satt pris. Det har alltid funnits en riskbedömning inom Nordea 

men i och med Basel II blir det en mer strukturerad riskbedömning.
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Den kundansvarige menar att innehållet i en kreditgivningsprocess inte skiljer sig så 

mycket åt idag jämfört med hur det såg ut innan införandet av Basel II. Det är istället 

själva processen som har blivit mer detaljerad och utstakad, det har blivit mer tydliga 

regler för hur de kundansvariga ska gå tillväga i kreditgivningsprocessen.  

Ett scoringsystem/raitingmodell har tagits fram där kreditrisken mäts både för privat-

och företagskunder. Banken sammanställer då information om kunderna och deras 

riskbeteende. Banken graderar då kreditrisken på en skala från 0- till 6, där 6 är bäst 

och 0- sämst. Mellan 6 och 3 är kreditrisken acceptabel. 

4.5.2 Kreditbedömning

När en kundansvarig bedömer krediter ser han/hon främst till återbetalningsförmågan. 

Riskerna delas in i olika delrisker och sedan görs en sammanlagd bedömning. Den 

första delrisken är ägarrisken. Denna innebär att den kundansvarige tittar på ägaren 

som person, är denne beredd på att driva ett företag och har denne rätt kunskap, 

erfarenhet och utbildning för det? De kundansvariga ser även på personens ekonomiska 

status, finns det möjlighet att tillföra mer kapital om det skulle behövas. Sedan kommer 

branschrisken där den kundansvarige ser till företagets bransch och möjligheter. Här 

nämns det exempelvis att det kan bli svårt att sälja kylskåp på Grönland. Företagsrisken 

handlar om att se till företagets utformning som bland annat personal och utrustning. 

Här spelar även miljörisken en mycket viktig roll, detta är något som det blivit ännu 

större fokus på under de senaste åren. Sedan finns även den finansiella risken där de 

kundansvariga bland annat bedömer bokslut, budget och kalkyler. Kassaflödesanalysen 

spelar en mycket stor roll vid den finansiella risken, det är den som avgör 

återbetalningsflödet. Dessa olika risker sammanställs och blir själva kreditrisken och är 

det som Basel II handlar om i slutändan. 

Den kundansvarige menar att som med alla andra förändringar finns det även både för-

och nackdelar med Basel II. De fördelar som ses med Basel II är bland annat att det 

läggs mer fokus på riskerna och att det är lättare att definiera risken i varje enskilt fall, 

det blir även lättare att få en rättvisare prissättning på krediter (detta tros vara en av 

grundtankarna bakom Basel II). En nackdel med Basel II som framkommer är att det 

kan bli en tidsödande procedur men det kan dock vara väl använd tid då det finns 
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mycket att vinna på de nya modellerna. Något som den kundansvarige hoppas inte 

kommer att inträffa, i och med införandet av Basel II, är att den personliga 

bedömningen, som görs när krediter beviljas, inte glöms bort. Detta då den 

kundansvarige anser att detta är en mycket viktigt del i kreditgivningsprocessen. Detta 

tros dock inte kommer att inträffa då alla som arbetat med kreditgivning innan 

införandet av Basel II har kvar erfarenheten av de personliga bedömningarna.  

4.5.3 Information och kompetensutveckling

År 1998 hölls en mycket intensiv genomgång av Basel II. Det var då arbetet med Basel 

II tog sin början. Detta var en bra genomgång där de kundansvariga fick lära sig 

mycket, de fick bland annat prova på de nya räkningssystemen som Basel II skulle 

innebära. Efter hand kom löpande information och uppdateringar. Detta innebar då 

mycket egna självstudier. Basel II reglerna ingår i en helhet som det är viktigt att inte 

stirra sig blind på och detta kommer troligen att bli allt mer viktigt i framtiden.

Den kundansvarige menar att det löpande sker utbildningar och genomgångar i form av 

kurser eller självstudier. De kundansvariga får även genomgå vissa certifieringar, vilket 

gör att de får ”tillstånd” att ge kunderna råd i bland annat hur de ska placera sitt kapital. 

De kundansvariga granskas löpande av centrala enheter, detta då kontroller gör så att 

kreditgivningsprocessen går rätt till. Det finns även krav på att ett kredit-PM ska 

produceras för varje kund och kreditgivningen överlag kräver mycket dokumentation. 

Det finns utbildningar både inom och utom banken om de kundansvariga skulle vilja 

utveckla sig ytterligare. 

4.5.4 Duktig kundansvarig

Denna nivå anser att en duktig kundansvarig bör vara ärlig, lyhörd och proaktiv. Det 

ska även finnas ett förtroende mellan kund och kundansvarig och att personkemin ska 

stämma överens. Med proaktiv menas det att den kundansvarige ska kunna ta egna 

initiativ och kontakta kunden utan att kunden själv begär det. För att bli en duktig 

kundansvarig krävs erfarenhet och det gäller även att ha en vid syn och ta in så mycket 

information som möjligt av det som händer runt om i samhället. Detta kan göras genom 

att bland annat läsa tidningar, både dagstidningar och fackpress, och att följa med i 

politiska processer. Det kan även vara bra om den kundansvarige följer upp hur 

företagsklimatet i den egna kommunen ser ut. Det är även viktigt att som duktig 
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kundansvarig kunna göra en god bedömning vid en kreditgivningsprocess och en god 

bedömning är om den har gjorts så grundligt som den kan göras utifrån de faktorer de 

kundansvariga har att arbeta med. 

En kundansvarig berättar att denne trivs tillsammans med sina kollegor på kontoret då 

de har ett gott samarbete. Det finns tillfällen då den kundansvarige behöver rådfråga 

sina kollegor, och detta är något som det finns en bra möjlighet till. Detta då den 

kundansvarige anser att dennes kollegor håller en hög klass och har stor erfarenhet 

vilket gör dem till goda kundansvariga. En kundansvarig nämner även att denne arbetar 

med en annan kundansvarig som också ses som mycket duktig, detta på grund av att 

denna person är konstruktiv, har stor erfarenhet, ser lösningar och vågar ta beslut och 

stå för dem. Det pratas även om att ingen är helt perfekt, alla har sina bra och dåliga 

egenskaper, det handlar bara om att göra det bästa av de kvalitéer man har.  

4.6 Kontorsnivå, privatrådgivare

4.6.1 Förändring

Privatrådgivarna har inte märkt av så stora skillnader kring införandet av Basel II. De 

menar att det ständigt sker förändringar i kreditgivningsprocessen. Den mesta 

utbildning som privatrådgivarna har fått kring detta är information som de själva 

hämtar från Nordeas Intranät. Det kommer ständigt ny information kring 

kreditgivningsprocessen och det är då mycket viktig att ta till sig denna. 

4.6.2 Kreditbedömning

Vid en kreditgivning görs kalkyler, bland annat en förkalkyl, efterkalkyl och 

kravkalkyl, som ligger till grund för beslutet. Det som väger tyngst är dock 

återbetalningsförmågan. En privatrådgivare börjar med att intervjua sin kund om bland 

annat inkomst, tidigare skulder, barn och nuvarande arbetsgivare. Detta matas sedan in 

i kalkylen där även kostnader så som driftskostnader och matkostnader ingår. Därefter 

görs en personupplysning, där informationen som kunden lämnat kontrolleras. Sedan 

sammanställs all information och ett beslut angående krediten tas. Det är lättare att ta 

beslut om en befintlig kund i banken då personens historia är känd. En ny kund kan 

vara lite svårare då ingen sådan information finns tillgänglig, därför blir 
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kreditgivningsprocessen då extra noggrann. Ett starkt önskemål från Nordeas sida är att 

kredittagaren ska bli ”helkund” i banken. Detta är då mest lönsamt, både för bank och 

kund, då kunden kan erbjudas fler produkter till ett förmånligt pris.  

4.6.3 Duktig privatrådgivare

En duktig privatrådgivare bör se till kundens behov och samtidigt vara affärsmässig 

gentemot banken. Privatrådgivarna anser även att konkurrensen är viktig att ta hänsyn 

till då banken måste anpassa sig till rådande marknad för att vara en god kreditgivare. 
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5 Analys

I detta kapitel kommer den teori och empiri som tidigare presenterats i rapporten att 

analyseras och jämföras. I de analyser och jämförningar som görs kommer det att 

finnas egna reflektioner och tolkningar kring det aktuella ämnet, vilket som sedan 

kommer att ligga till grund för slutsatsen. 

5.1 Nordeas strategiförändring

Figur 4 – Analys strategiformer

Som grund för den analys som kommer att genomföras på strategiperspektivet 

angående införandet av Basel II kommer denna bild att vara en utgångspunk och ett bra 

stöd i analysen. 

Anledningen till att Basel II införts på Nordea är att det är ett direktiv från 

Baselkommittén och Nordea måste då, precis som alla andra banker i Sverige, anpassa 

sig efter detta. Då Basel II har en stor inverkan på kreditgivningsprocessen på Nordea 

kan Basel II ses som en form av strategiförändring som till största del kan ses som 

påtvingad då den inte skedde på grund av att Nordea själva valde det (Johnson m.fl. 

2006). Nordea har dock varit förberedda på den kommande förändring, så den 

påtvingade strategin kom inte som en överraskning och därför kan detta även kopplas

till den planerade strategin. Detta då Nordea under en längre tid har förberett sig med 

att bland annat designa nya modeller för att anpassa sig till Basel II. Detta kan ses som 
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att den påtvingade strategin inte går mot den faktiska strategin utan istället går mot den

planerade strategin (se bilden ovan). Som bilden även visar går den planerade strategin 

sedan mot den faktiska strategin, detta behöver dock inte alltid vara fallet och i detta 

fall så verkar inte den planerade strategin gå ända fram. Detta då de stora satsningar 

som har gjorts på högre nivå inte ger samma omfattande förändringar på de lägre 

nivåerna. Detta kan då kopplas samma till begreppet lös koppling som nämns i teorin, 

detta då handlingsmönstren i den grundläggande verksamheten inte har förändrats så 

mycket som ledningen trodde att de skulle. Enda skillnaden på det faktiska arbetet, på 

kontorsnivån, är att medarbetarna idag har hjälp av de nya modellerna.

Det kan vara intressant att ställa sig frågan om en påtvingad strategi behöver vara något 

negativt. Efter vad som framkommit genom ett antal intervjuer med olika 

kundansvariga på Nordea kan det, i detta fall, se ut som om den påtvingade strategin är 

något positivt och något som de flesta kundansvariga egentligen väntat på. Alla

kundansvariga som har kontaktats ser förbättringar med de nya reglerna, framförallt då 

mer fokus läggs på säkerheten. En annan faktor som ses som positiv bland dem vi varit 

i kontakt med är att den kundansvarige kan få mer stöd i sin bedömning med hjälp av 

de nya modellerna. Nordeas situation kan ses som en påtvingad strategi och behöver 

inte alls vara negativ utan i detta fall ses den som mycket positiv, någon säger även att 

den har varit efterfrågad i en längre tid. Men om nu detta var något som redan var 

efterfrågat ute på kontoren, hur kommer det sig då att Nordea inte, redan innan 

direktivet med Basel II kom, skapade liknande modeller för att göra arbetet mer 

effektivt? Nordea kanske uppfattade detta som en dyr och tidskrävande process då de 

skulle utveckla nya modeller som ett stöd i kreditbedömningen, så kanske var det bara 

positivt att Basel II togs fram. Detta gjorde att Nordea (och andra banker) då var

tvungna att satsa den tid och pengar som behövdes för att på ett effektivt sätt 

implementera Basel II i verksamheten.

Basel II kan ses om en omfattande förändring då Nordea satsat mycket tid och hårt 

arbete på implementeringen, men den förändring som skett på kontorsnivån verkar inte 

alls vara lika omfattande. Under intervjuerna med den centrala nivå målar de upp en 

bild av en stor förändring som kommer att ske i kreditgivningsprocessen. Dock 

framkommer det under intervjuerna med de kundansvariga att de nya reglerna och 

modellerna inte inneburit någon större förändring i deras arbete, dock har det blivit 
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tydligare och mer detaljerade förklaringar på hur processen ska se ut. Medarbetarna ser 

även väldigt positivt på införande av Basel II då mer fokus läggs på säkerheten och att 

det blir enklare för de kundansvariga att göra en kreditbedömning då de har stöd från 

modellerna. En intressant aspekt med detta är att den bild ledningen på Nordea ger är 

att detta är en omfattande förändring som har krävt mycket arbete under en lång tid och 

som kommer att ta tid att implementera helt. Huvudkontoret har alltså en annan bild än 

hur Basel II uppfattas på lokal nivå. Det intryck som getts under intervjuerna är att 

ledningen förmodligen trodde att omställningen skulle bli större ute på kontoren än vad

den egentligen blev. Detta kan kopplas samman med teorin om lös koppling, detta då

kopplingen mellan vad ledningen förväntar sig och det som sedan sker på lokal nivå 

inte helt stämmer överens. Att det blir en lös koppling kan bero på att det är de 

kundansvariga som kan det praktiska arbetet bäst och kommer då att anpassa 

förändringen så att Basel II blir positivt för deras arbete.

Den centrala nivån har planerat och utformat de nya modellerna, som Basel II har 

medfört, och sedan har dessa förmedlats ut till de lokala kontoren. Den centrala nivån 

på Nordea verkar ha en bra kontroll och en god kunskap om vad som händer på lokal 

nivå och därför kunnat utveckla modeller som passar in i respektive kontors 

arbetsprocess. Ses det till ansvarsfördelningen som finns på Nordea mellan central nivå 

och lokal nivå kan Nordea, med det som nämnts ovan, kopplas samman med den 

strategiska planeringen (Goold & Cambell 1987). Genom den empiri som framkommit 

genom intervjuer med den centrala nivån kan en tydlig tendens av att de är ”inkörda” 

på Basel II ses och att de endast ser till dess potential. De är dock medvetna om de 

risker som finns men de vill inte lägga någon större tyngd på det då de anser att 

riskerna är så pass minimala. Den centrala nivån lyfter under intervjuerna endast fram 

de positiva aspekterna och menar att de negativa effekterna är kortvariga och ser dem 

därför inte som något problem. Skulle vi då endast utgå från den centrala nivåns bild av 

Basel II så skulle den endast vara mycket positiv. Denna bild förändras dock längre ned 

i organisationen där både för- och nackdelar kan ses. På de lägre nivåerna finns inte 

samma tendens att endast se de positiva aspekterna då Basel II till viss del blir något 

som påverkar de kundansvarigas dagliga arbete. Då det är de kundansvariga som sitter 

med den praktiska kunskapen kommer de antagligen endast att ta till sig den del av 

Basel II som de känner kan bidra till något positivt i deras dagliga arbete. De gör med 

andra ord en egen sortering av vad de anser är viktigt att ta del av och få in i det dagliga 
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arbetet. En annan förklaring till varför förändringen inte blir så omfattande på den 

lokala nivån som den centrala nivån menar, kan vara att det kommer för mycket 

information från ledningen att de kundansvariga inte känner att de orkar ta till sig allt. 

De kan då göra en typ av sortering där de tar tills sig det som de känner är vässenligt. 

Genom detta blir förändringen inte så omfattande som den bild som den centrala nivån 

ger av förändringen.    

Förändringen på Nordea har inneburit att arbetssättet i kreditgivningsprocessen har 

utvecklats och, i och med införandet av Basel II, har det tillkommit mer 

kapitaltäckningsregler. Det som tillkommit i arbetsmomenten är fler modeller som den 

kundansvarige kan arbeta med som då även ser mer till säkerheten vid 

kreditgivningen. Den strategiförändring som detta har medfört kan ses som en 

inkrementell (stegvis) förändring, då utvecklandet av de nya modellerna har skett 

successivt under en längre period. Att strategiförändringen kan ses som inkrementell 

beror även på att Basel II utvecklas hela tiden för att förbättras och anpassas till den 

rådande situationen. Att utvecklingen av modellerna har varit lång kan ses som positiv 

då det har funnits tid att verkligen ta fram bra och ”rätt” modeller. Hade processen 

istället varit för kort hade eventuellt ofullständiga modeller använts, vilket hade 

kunnat bidra till att kreditgivningsprocessen försämrats.  

Det är svårt att passa in Nordeas strategiförändring till någon av de fyra axlar som 

Balogun & Hope Hailey (2004) har utvecklat. Det är ingen av de fyra axlarna som helt 

passar in utan det är snarare en blandning av några av dem som kan beskriva 

strategiförändringen på Nordea. Då adaptation bland annat innebär en inkrementell 

(stegvis) förändring passar detta in på förändringen på Nordea. Detta då Basel II 

började i slutet av 1990-talet och implementerades år 2007 och mellan dessa år togs 

det fram nya modeller för kreditgivningen, de kundansvariga har genomgått flera 

utbildningar och Basel II har bara utvecklats mer för varje år som gått. Dock så sker 

ingen anpassning till det aktuella paradigmet i organisationen, som adaptation även 

innebär, därför kan denna definition inte sättas på Nordea förändring. Om vi ser till 

nästa axel, reconstruction, passar denna inte alls in på Nordea. Detta då förändringen 

på Nordea inte har varit hastig eller inneburit en omvälvning i organisationen, utan 

förändringen har gått relativt sakta då Nordeas kundansvariga var på en genomgång 

av Basel II redan år 1998 och implementeringen gjordes i början av år 2007. 
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Evolution innebär att det aktuella paradigment måste förändras, detta är inte fallet på 

Nordea då ingen paradigmisk förändring överhuvudtaget gjorts, därför passar inte 

denna axel in som en definition på Nordeas strategiförändring. Tittar vi på den sista 

axeln, revolution, passar denna strategiförändring inte heller helt in på Nordeas 

strategiförändring. Dock har det varit omständigheter på Nordea som gjort att de har 

fått nya modeller så att de kundansvariga lättare ska kunna arbeta med 

kreditgivningen. Detta kan då kopplas ihop med denna axel då denna tar upp att det 

skapas nya sätt att göra saker och ting på i en organisation.

En strategiförändring, som den som skett på Nordea, medför oftast en strategisk 

utveckling. Johnson m.fl. (2006) tar i teorin upp tre olika sätt för hur en strategisk 

utveckling kan se ut; intern utveckling, förvärvande utveckling och sammanfogande 

utveckling. Vid första anblicken kan denna förändring, som Basel II innebär, ses som 

en intern utveckling då denna byggt vidare på tidigare kapitaltäckningsregler. Som 

nämnts tidigare kan denna förändring ses som en påtvingad strategi på Nordea men den 

kan också ses som delvis planerad då Nordea under en längre tid varit medvetna om 

den kommande förändringen. Då förändringen i detta fall även kan ses som en planerad 

strategi kan det antas att Nordea har planerat den efter de kulturella processer som finns 

i organisationen, detta då det byggs vidare på tidigare regler och metoder. Men 

eftersom strategiförändringen, till största del, kan ses som påtvingad så kan inte 

Nordeas utveckling identifieras helt med den interna utvecklingen. Den kan inte heller 

identifieras med förvärvad utveckling. Detta då förvärvad utveckling betyder att 

strategin utvecklas genom att man tar över en annan organisation, vilket inte alls är 

fallet på Nordea. En sammanfogad utveckling innebär att flera organisationer delar på 

resurser och aktiviteter för att kunna fullfölja sin planerade strategi. Detta skulle kunna 

passa in på Nordea då Basel II är ett EU-direktiv som innebär att alla banker måste 

använda sig av detta. Basel II kan då ses som en gemensam resurs för alla banker. 

Dock behöver inte alla banker utforma sina modeller på samma sätt utan det är bara hur 

Basel II ska tillämpas som är gemensamt för bankerna. 

En intressant fråga att fortsätta diskutera är om det inte hade varit bättre om alla banker 

hade utvecklat samma modeller, detta hade gjort det enklare att jämföra banker emellan 

och processen med utvecklandet av modellerna hade kanske blivit mer effektiv. En 

annan positiv aspekt för bankerna själva är att om modellerna sett likadana ut på alla 
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banker, skulle detta leda till att kunder inte på samma sätt skulle byta bank bara för att 

de inte får ett lån beviljat. Kunder som fått nekande till ett lån på en viss bank skulle då 

få samma beslut från en annan bank och på det sättet inte vinna något på att byta bank.

Det skulle inte heller finnas någon konkurrens mellan bankerna, vid kreditgivningen på 

marknaden, detta då kunden inte byter bank. Dock skulle detta inte vara särskilt positivt 

dels ur kundernas och dels ur bankernas synvinkel, det kanske är detta som är en av 

anledningarna till varför inte samma modeller används på alla banker. 

5.2 Kompetensutvecklingen på Nordea

De kundansvariga på Nordea ger, under intervjuerna, intrycket av att utbildningen inte 

varit alltför omfattande när det handlar om Basel II, mycket information och utbildning 

har skett via intranätet och via mail. I intervjun med HR-patners menade de att de inte 

utbildat personalen om Basel II utan hur de kundansvariga med hjälp av Basel II ska 

hjälpa kunden på bästa sätt. Utbildningen på Nordea har skett kontinuerligt under 

implementeringen, vilket är bra då det är viktigt att förberedda personalen på 

kommande förändringar (Antilla, 1999). Detta då Antilla (1999) menar att om inte

detta görs finns det en risk att när väl förändringen genomförs kan personalen ha en 

kompetensbrist. Detta är något som de på Nordea, tack vare den löpande informationen 

och utbildningen, verkar ha undvikit. Då vi talat med de kundansvariga på Nordea 

menar de att de har känt sig väl förberedda på den förändring som Basel II innebar. 

Nordea var även tidig med att informera personalen om de kommande förändringarna, 

som nämns i empirin hade de ett stort möte redan år 1998 angående Basel II. Detta var

då 9 år innan förändringen trädde i kraft på Nordeas kontor runt om i Sverige. Detta 

kan också ses som mycket positivt då Nordea i ett mycket tidigt skede förberedde sin 

personal på de kommande förändringarna, detta kan också vara en av de bidragande 

orsakerna till att implementeringen har flutit på så pass smidigt som den verkar ha 

gjort. Här kan det återigen ses en tendens till att förändringen för de kundansvariga inte 

varit alltför genomgripande, detta kan ses då utbildningen inte varit allt för omfattande 

och ändå har de kundansvariga klarat av förändringen på ett mycket bra sätt. Hade det 

varit så att det blivit en mycket omfattande förändring i det arbetssätt som råder på 

kontorsnivå hade det antagligen behövs mycket mer utbildningen och information för 

att de anställda skulle kunna komma in i det nya arbetssättet och för att de skulle kunna 

fortsätta att genomföra sina arbetsuppgifter.     
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På Nordea finns det färdigt uppsatta mål som de styr organisationen efter och självklart 

vill Nordea även utbilda sin personal på ett sätt som gör att de kan uppfylla de mål som 

finns i organisationen. Nordea har olika utbildningar som deras kundansvariga får 

genomgå, det finns olika nivåer beroende på hur länge personen arbetat och hur mycket 

erfarenhet han/hon besitter. Detta kan ses som att Nordea har färdiga verktyg, i detta 

fall utbildningar, som de använder för att styra organisationen mot de uppsatta målen. 

Nordea kan även på detta sätt forma sina anställda på det sätt de önskar. Ser man till 

detta sätt som Nordea utbildar sina anställda på kan man se likheter med det tekniskt-

rationella perspektivet som Ellström (2000) tar upp. Det finns dock på Nordea även 

inslag av det humanistiska perspektivet (Ellström, 2000), detta då Nordea ser sina 

anställda som viktiga resurser för företaget. Tendenser av detta perspektiv kan ses då 

Nordea successivt utbildar sina medarbetare för att de ska kunna följa med i de 

förändringar som sker både inom och utom organisationen. 

Basel II kommer som en yttre påverkan på Nordea. Det är då av yttersta vikt att Nordea 

med hjälp av de resurser och den kompetens som finns inom företaget anpassar sin 

verksamhet så att Basel II blir en naturlig del i kreditgivningsprocessen. Det handlar då 

om att rikta den kompetens som redan finns i organisationen på ett sätt som gör att 

implementeringen av Basel II sker på ett så smidigt sätt som möjligt. De är även viktigt 

att de resurser som redan finns på Nordea används på ett effektivt sätt för att kunna få 

ut så mycket som möjligt av de nya systemen. Detta är något som de på Nordea verkar 

ha lyckats med då alla som intervjuats har varit mycket positiva till förändringen, de 

anser även att implementeringen har flutit på bra. 

5.3 Betydelsen av Basel II på Nordea

Efter att ha studerat Basel II och dess betydelse på Nordea kan vi se att det finns en risk 

om att Basel II kan medföra en form av lathet bland de kundansvariga. Detta då de 

kundansvariga enbart kan bry sig om modellerna och låta dem vara hela grunden till 

bedömningen. detta kan i sin tur leda till att andra aspekter glöms bort, bland annat den 

personliga bedömningen. Det finns även en risk att denna lathet medför att de 

kundansvariga litar för mycket på modellerna och inte ser de fel som kan komma att

uppstå. Detta skulle då kunna innebära att felaktiga bedömningar görs. De nya 
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modellerna kan vara bra stöd för de kundansvariga vid deras bedömningar. Det är dock 

viktigt att de inte glömmer bort de personliga bedömningarna av människan som sitter 

framför dem, utan att de kombinerar modellerna och den personliga bedömningen.

Detta är viktigt då en persons historia och tidigare erfarenheter kan ha stor betydelse för 

hur stor risk kunden medför för Nordea. Har personen i fråga tidigare haft ett 

framgångsrikt företag kan det på det sättet visas att kunden kan leda en verksamhet och 

då i framtiden få fram pengar att betala av lånen. Att den personliga bedömningen 

glöms bort tror Nordea inte kommer att vara ett problem framförallt då många av de 

kundansvariga har god erfarenhet och de har arbetat med detta innan de nya reglerna 

trädde i kraft och de vet hur det är att göra de mer personliga bedömningarna. Hur blir 

det då med dem som anställs efter att de nya reglerna införts? De nyanställda har ingen 

kunskap om hur den kundansvarige tidigare (innan Basel II) arbetade med

kreditbedömningarna. De börjar direkt arbeta med de nya modellerna och då finns det 

kanske en risk att de tappar all den personliga bedömningen och enbart använder sig av 

modellerna och förlitar sig helt på dessa. Claes Tengström medger att det kan finnas en 

liknande risk men tror ändå att Nordea har en så pass bra grundläggande utbildning så 

att de nyanställda inte bara ser till modellerna. Inom Nordea verkar alla kundansvariga 

inom en grupp där erfarenheter sprids så att alla kan lära av varandra. Därför kan det 

sägas att de kundansvariga, som arbetade innan införandet av Basel II, lär de 

nyanställda hur de ska göra sina kreditbedömningar på bästa sätt. Men det är förstås 

väldigt viktigt att de nyanställda får tydliga instruktioner och information angående det 

nya regelverket, Basel II, för att dels undvika att den personliga bedömningen faller 

bort och dels för att inte misstolka resultaten som de får fram genom modellerna och 

kunden.

En annan intressant fundering kring Basel II kan vara om förändringen har haft störst 

betydelse på företagssidan. Då vi har varit i kontakt med både kundansvariga på 

företagssidan och på privatsidan har det framkommit att förändringen verkar ha varit 

mer uppmärksammad på företagssidan. Detta kan vara något som beror på att 

kreditgivningsprocessen är en mycket större process vid företag om man jämför med 

hur den ser ut för en privatperson. Efter införandet av Basel II så innebär 

kreditgivningsprocessen, på företagssidan, att den kundansvarige måste ta mer hänsyn 

till fler faktorer såsom företagsledningen och hårda och mjuka faktorer. Faktorerna 

stoppas in i olika modeller som visar vilken säkerhet som finns och som avgör om 
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företaget får krediten eller inte. Beroende på hur stor kredit som söks så måste besluten 

gå längre upp i organisationen, ibland kan det gå ända upp till Nordennivå. 

Kreditgivningsprocessen på den privata sidan innebär, efter införandet av Basel II, inte 

så stora förändringar. Detta framkommer under en intervju med en privatrådgivare som 

nämner att denne inte märkt av så stora förändringar i sitt arbete.

Det kan finnas en risk för att Basel II kan komma att medföra ett mer centraliserat sätt 

att se på kreditgivning. Detta då det kommer instruktioner/direktiv från den centrala 

nivån på Nordea om hur kreditgivningsprocessen ska gå till. Detta gör då att de 

kundansvariga får mindre ansvar då de måste följa de nya instruktionerna. Tidigare 

kunde den kundansvarige själv lägga upp hur han/hon ville genomföra en 

kreditgivningsprocess. Det minskade ansvaret kan medföra att de kundansvariga 

förlorar motivation, detta kan i sin tur leda till att de endast gör proceduren med 

modellerna (som de måste i och med de nya instruktionerna) och glömmer bort den 

personliga bedömningen av personen som sitter framför dem. Den personliga 

bedömningen har en viktig roll vid kreditbedömningen och det vore negativt om den 

försvann.

Som en avslutning på denna analys kan det vara intressant att se hur olika ledningen 

och de kundansvariga från de lokala kontoren har svarat på frågan hur en duktig 

kundansvarig ska vara och hur han/hon ska agera. Från ledningens sida vill de att en 

kundansvarig ska vara effektiv samtidigt som en god bedömning ska genomföras, här 

tas då större fokus på vad som är det bästa för banken. På den lokala nivån menar de 

kundansvariga istället att det är kunden som står i fokus, detta då de bland annat talar

om social kompetens och att den kundansvarige ska vara ärlig och lyhörd gentemot 

kunden. Ledningen, som främst ser till bankens bästa och inte kundens, kan förbise de 

risker som kan drabba kunden i och med de nya modellerna. Då ledningen tycker att en 

kreditgivningsprocess ska gå så effektivt som möjligt kan det bli så att den 

kundansvarige missar att ta hänsyn till vissa faktorer, vilket som då kan bidra till att 

kunden inte får någon kredit. Detta leder då till att banken får en missnöjd kund och att 

kunden kanske istället går till någon konkurrent. Detta är något som de kundansvariga 

på de lokala kontoren förhoppningsvis kan motverka, trots de nya modeller och regler 

som införts i och med Basel II, om de fortsätter att sätta kundens bästa i fokus och

lyssnar och vara lyhörda till kundens tankar och önskemål.
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6 Slutsats

I detta avslutande kapitel kommer arbetets olika delar att knytas samman. Här kommer 

även ett sammanfattande svar på den problemformulering som ställdes i det inledande 

kapitlet att presenteras. Slutsatsen kommer sedan att avslutats med förslag till fortsatt 

forskning.

Just nu håller bankerna i Sverige på att implementera ett nytt EU-direktiv, Basel II. 

Detta direktiv handlar om nya kapitaltäckningsregler för kreditgivningen. Denna 

reglering kommer troligtvis att leda till ett mer centraliserat sätt att se på kreditgivning. 

En central funktion kommer att beskriva risken i bankens totala kreditportfölj (samtliga 

krediter i banken) med hjälp av olika portföljteorier. En viktigt riskbedömningen som 

lätt kan glömmas bort med det nya systemet är den enskilda riskbedömningen som en 

kundansvarig gör när han/hon beviljar en kredit.

Efter att ha studerat implementeringen och förändringen som Basel II har kommit att 

innebära på Nordea kan det ses att kreditgivningsprocessen på många sätt har blivit 

enklare och säkrare att genomföra. Dock är det vissa risker som finns i och med 

användandet av de nya modellerna. Dessa risker har beskrivits i analysen men det är 

fortfarande svårt att svara på om dessa risker kommer att inträffa eller inte. Detta då 

Basel II fortfarande är mycket nytt och än kan inte alla effekter, som det nya systemet

kommer att innebära, ses. Än så länge är det bara hypotetiska teorier om hur Basel II 

kan komma att påverka kreditgivningen som kan diskuteras och analyseras. Då Basel II 

är ett direktiv från Baselkommittén har Nordea inget annat val än att införa de nya 

modellerna, dock är det från Nordeas sida viktigt att de inte gömmer bort de risker som 

finns utan att de tänker på dem när de utformar och använder sig av modellerna.

Efter att denna studie har genomförts kan svar på den problemformulering, som ställdes 

i inledande kapital, föras fram i några sammanfattande meningar.

Hur ser förändringen ut som skett på Nordea vid införandet av Basel II…

Förändringen som har uppstått, i och med Basel II, kan ses som ett omfattande arbete 

för den centrala nivån, då de har utvecklat nya modeller för att kunna beräkna risker 
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med olika krediter. På den lokala nivån har förändringen inte inneburit ett lika 

omfattande arbete då de kundansvariga har fått de färdiga modellerna att arbeta efter. 

Den stora förändring som den centrala nivån talar om blir inte lika omfattande på den

lokala nivån som det antogs, detta då kreditgivningsprocessen inte fick någon radikal 

förändring i och med Basel II. Den centrala nivån ser Basel II som en förändring i 

Nordeas strategi och på den lokala nivån märks inte denna strategiförändring av utan 

här ses bara de nya modellerna som ett extra hjälpmedel. Det är inte själva 

kreditgivningsprocessen som har förändrats i och med Basel II utan det är rutinerna 

kring processen som har förändrats. 

…och hur har medarbetarna påverkats?

Nordeas förändring, i och med Basel II, har påverkat medarbetarna på ett positivt sätt. 

Många av de kundansvariga, som vi varit i kontakt med, menar att deras arbete 

förenklats då det nu finns tydligare instruktioner på hur en kreditgivningsprocess ska se 

ut och vilka aspekter som ska tas hänsyn till. De kundansvariga poängterar att deras 

arbete inte har påverkats radikalt, i och med de nya reglerna, utan det istället har 

förenklats och blivit mer effektivt genom de nya rutinerna. 

Nordea har ännu inte kommit så långt in i processen med Basel II. Implementeringen 

gjordes den första februari 2007 på Nordea och därför är de fortfarande i ett tidigt skede 

av implementeringen. Med en sådan här strategiförändring som Basel II inneburit tar 

det tid att genomsyra hela verksamheten och det tar tid innan medarbetarna får in det 

nya ”tänket” då det gäller nya regler och modeller att arbeta efter. Implementeringen av 

Basel II kommer förmodligen att fortgå en längre tid och under den tiden kommer det 

nya regelverket antagligen utvecklas mer. Frågan är då om Basel II någonsin kommer 

att implementeras helt på Nordea.

En viktig aspekt att tänka på då i slutsatserna i denna rapport är att det endast är ett fåtal 

personer som deltagit i intervjuerna som ligger till grund för denna rapport. Detta

medför att det inte går att dra alltför starka slutsatser av dessa intervjuer, det går dock 

att se vilka tendenser som finns inom organisationen.
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6.1 Förslag till fortsatt forskning

Efter att genomfört denna studie om Basel II:s påverkan på kreditgivningsprocessen på 

Nordea kan vi se flera olika alternativ till fortsatta studier. Något som vore intressant 

att studera är hur implementeringen av Basel II sett ut i andra länder. Som nämnts 

tidigare i denna rapport så har varje bank själva utvecklat sina egna modeller och det 

vore då intressant att se hur dessa modeller skiljer sig åt med andra länder. Det kan 

även studeras om hur olika kapitaltäckningsreglerna har tolkats i de olika länderna. 

En annan intressant vidarestudie på detta ämne skulle vara att göra en uppföljning av 

Basel II om ett antal år. Idag är Nordea fortfarande bara i ett tidigt skede av 

implementering då Basel II bara använts drygt ett år på Nordea. Skulle en uppföljning 

göras så skulle det vara av intresse att se om önskat resultat har uppnåtts och om någon 

av de risker som kan finnas med de nya systemen har uppkommit.
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Bilaga – intervjufrågor

Vid de intervjuer som genomförts har vi alltid använt oss av dessa basfrågor, dock har vi 

formulerat om dem och fördjupat dem vid behov. Nedan ligger även lite 

uppföljningsfrågor (fråga 12-19) som vi ställt för fördjupa oss i tidigare frågor.

1. Vad är Basel 2 och hur har implementeringen på Nordea sett ut?

2. Har det gett några förändringar? Om ja, vilka?

3. Har det nya systemet lett till att riskbedömningen blivit lättare/säkrare?

4. Hur gör Nordea för att anpassa sig till systemet? Hur har Ni agerat?

5. Hur har medarbetarna reagerat? Vad är er syn på det nya systemet?

6. Hur ser en kreditgivningsprocess ut? 

7. Hur ”gör” en duktig kundansvarig?

8. Hur ser den enskilda riskbedömningen ut som den kundansvarige gör när denne 

beviljar lånet?

9. Vad är det man försöker bedöma när man ger krediter? Är det siffror? 

Personens/företagets historia? 

10. Hur sker kompetensutvecklingen ut för en kundansvarig? Hur ”lär man sig” att bli en 

duktig kundansvarig?

11. Är det någon skillnad på kreditgivning till stora företag och till lite mindre företag?

12. Vad kan Nordea vinna på införandet av Basel II? Vad är fördelarna?  

13. Finns det risk att Nordea kan förlora något i och med införandet av Basel II?

14. Hur gör man en god bedömning när man bedömer krediter?

15. Vad innebär en god bedömning för dig?

16. Hur stor är skillnaden på kreditgivningsprocessen nu jämfört med innan Basel II 

infördes?

17. Vem av dem du arbetat med anser du är den bästa kundansvariga? Varför? 

18. Vad ser du som för- och nackdelar med Basel II?

19. Finns risken att man tappar den personliga bedömningen i och med användandet av de 

nya modellerna?


