
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likviditetskrav 

 

– Är det nödvändigt för svenska storbanker? 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi 

Kandidatuppsats Finansiering 15 HP | Företagsekonomi C  

Vårterminen 2012 

 

Av: Muene Sabuni och David Nobelius 

 

Handledare: Maria Smolander 

 



2 
 

Sammanfattning 

 

Titel: Likviditetskrav – Är det nödvändigt för svenska storbanker? 

Författare: Muene Sabuni och David Nobelius 

Handledare: Maria Smolander 

Nivå: Kandidatuppsats 

Tema: Finansiering 

Datum: 2012-05-31 

Nyckelord: Basel III, kapitaltäckning, regelverk 

 

Bakgrund: Finansiella kriser kostar marknaden flera miljarder kronor. 1974 

bildades Baselkommittén för att försöka förhindra framtida kriser. Kommittén 

har kommit fram till flera regelverk som hela tiden förbättras. De svenska 

bankerna blir tvungna att anpassa sig till regelverken, vilket påverkar flera 

aktörer. 

 

Syfte: Med denna uppsats skall vi undersöka vilka konsekvenser Basel III:s nya 

kapitalkrav och likviditetskrav kan få på de svenska storbankerna och deras 

privatkunder. 

 

Metod: Vi har valt en kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt. 

 

Slutsatser: Likviditetskrav är nödvändigt för att banker skall ha tillräckligt med 

likvida medel samt undvika bankkriser under t.ex. en lågkonjunktur. Regel-

verkets likviditetskrav kommer inte ha en signifikant påverkan hos de svenska 

storbankerna. Bankerna har inte problem med att anskaffa mer likviditet. De 

svenska storbankerna har stora mängder eget kapital, hög lönsamhet och starka 

statsfinanser. Samtliga storbanker uppfyller redan de föreslagna kapital-

täckningskraven. De svenska storbankerna kommer inte påverkas negativt av de 

nya kapitalkraven. 
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Abstract 
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Introduction: Financial crisis has cost the market of several billion dollars. 1974 

Basel Joint Committee was formed to try to prevent future crises. The committee 

has come up with several rules that are continuously improved. The Swedish 

banks are forced to adapt to the regulations, which affect several actors. 

 

Objective: With this paper, we shall examine the consequences of how Basel III's 

new capital and liquidity requirements may have on the major Swedish banks 

and their retail customers. 

 

Method: We chose a qualitative method with a deductive approach. 

 

Results: Liquidity requirements are necessary for banks to have sufficient 

liquidity and prevent bank crises during a recession. Regulatory liquidity 

requirements will not have a significant impact at the major Swedish banks. The 

banks have no problems to increase their liquidity. The major Swedish banks 

have sufficient amounts of equity, high profitability and strong public finances. 

All the major banks already meet the proposed capital adequacy requirements. 

The major Swedish banks will not be adversely affected by the new capital 

requirements.  
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1 Inledning 

Följande avsnitt inleder studien med en bakgrund om finansiella kriser, för att 

vidare utveckla studiens problemformulering, syfte, samt frågeställningar. 

Sektionen avslutas med att redogöra för avskrivningar i studien. Inledningen ska 

tydliggöra studiens inriktning. 

 

1.1 Bakgrund 

År 2009 befinner sig världen i en finansiell kris som är den djupaste sedan 

depressionen på 1930-talet. Hundratals banker har stängts av sina övervakande 

myndigheter. Banker och försäkringsbolag har tagit kreditförluster på 1 500 

miljarder dollar (Lybeck 2009). Men hur kunde det gå så? Hur kunde bolåne-

marknaden, som är en liten del av ekonomin, få så stora konsekvenser som att 

stjälpa hela länder t ex Island? I den finansiella krisen år 2009 förflyttades 

förlusterna från låntagarna i USA till andra banker, försäkringsbolag, hedge-

fonder, pensionsstiftelser och privatpersoner runt om i hela världen (Lybeck 

2009). 

”I och med att ingen visste var problemen skulle dyka upp försvann 

förtroendet mellan finansmarknadens aktörer. Ingen visste vilken bank som 

satt på svartepetter. Med det förlorade förtroendet mellan bankerna 

försvann likviditeten, detta livsviktiga smörjmedel i den dagliga verk-

samheten för utjämningen av tillgångar och skulder på interbank-

marknaden. Dagens kris är i grund och botten en likviditetskris där 

tillgångar inte längre går att sälja, därför att man inte litar på säljaren och 

därför att det inte finns en marknad som gör att man kan bestämma priset 

på tillgången med någon som helst precision” (Lybeck 2009, sidan 8). 

 

Bostadslån låg i slutet av december 2008 på över 10 000 miljarder dollar. Dessa 

bostadslån har finansierats genom emittering av obligationer eller korta 

certifikat, vilket har fått högsta kreditvärdighet. Det är ett väldigt optimistiskt 

antagande eftersom många av de som lånade pengar till bostäder inte klarade av 

sina lån. Bankerna lånade ut pengar till personer med betalningsinställelser eller 

personer med låg inkomst i relation till lånets storlek. Personerna hade inte 
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betalat någon kontantinsats och hade förmånliga räntevillkor de första åren, som 

sedan justerades. De tre största isländska bankerna hade köpt mycket av 

amerikanska bostadspapper och alla tre var tvungna att nationaliseras. Det finns 

flera regelverk på den finansiella marknaden för att motverka risker och 

förhindra kriser som finansmarknaden hittills har tagit sig igenom. Krav ställs på 

privatpersoners kontantandel vid bostadsköp, bankernas kapital och det krävs 

bättre samordning mellan olika övervakande myndigheter (Lybeck 2009). 

Lehman Brothers lämnade in sin ansökan om konkurs september 2008, det var 

inte många som trodde att en sådan betydande bank skulle kunna gå i konkurs. 

Detta gjorde att många blev oroliga över hur långt denna kris skulle gå, innan de 

såg en uppgång. Privatpersoner började tänka kortsiktigt och valde att ta ut sina 

pengar från bankkonton, samt sälja aktier och fonder som de ägde. Eftersom de 

blev rädda att värdet skulle sjunka. Många sålde och ingen ville köpa, vilket 

påverkade priserna negativt (Riksbank, 2009,b). 

 

Hur gick det för Sverige? Sverige är beroende av vad som händer i omvärlden. 

Sverige är en liten ekonomi, men har en omfattande utrikeshandel och finans-

marknad som är integrerad i omvärlden. Den svenska exporten ökade, vilket fick 

betydande effekter på produktion och sysselsättning när konjunkturnedgången i 

omvärlden startade och det blev en minskad efterfrågan på svenska varor. 

Svenska banker har stora buffertar och har varit lönsamma länge, men ändå 

behövdes stora förändringar. Staten garanterar i stort sett alla banker nytt 

kapital när de behöver det. Riksbanken hjälper banker med likviditet, genom att 

låna ut pengar. Riksgälden, Finansinspektionen och regeringen hjälpte även till. 

Riksgälden har hållit extra auktioner för att emittera fler korta statsskuldväxlar. 

Finansinspektionen har ändrat sina regler, så att finansiella företag får fylla sin 

kapitalbas med annat än aktier. Regeringen har höjt den statliga insättnings-

garantin. Reporäntan sänktes för att dämpa konjunkturnedgången, detta var 

effektivt, men inte till en början utan det tog några månader innan det fick 

genomslag. Den svenska kronan försvagades eftersom placerare sökte sig till 

stora valutor som upplevdes vara säkrare investeringar (Riksbank, 2009,b). 
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1.2 Problembakgrund 

Ett välfungerande finansiellt system är viktigt för samhällsekonomin. År 1974 

bildades Baselkommittén, med uppgift att öka stabiliteten i det finansiella 

systemet. Baselkommittén bestod av 10 länder (G 10). Idag består 

Baselkommittén av 28 olika representerade länder i världen. 

Kommittén rapporterar till samtliga länders centralbankschefer. Sveriges 

Riksbankschef Stefan Ingves är sedan 1 juli 2011, Baselkommitténs ordförande. 

Att förbättra övervakningen av samtliga länders banker, med syfte att inga 

banker skall undgå övervakning och kontroll, är ett viktigt mål för Basel-

kommittén (BCBS). 

 

År 1988 beslutade kommittén att införa ett kapitalmätningssystem kallad Basel 

I. Överenskommelsen innehöll internationella kapitaltäckningsregler. Det nya 

systemet grundade implementationen för genomförandet av en kreditrisk-

mätningsstandard på minimum 8 procent (BCBS). Det innebar att relationen 

mellan det kapital företaget hade gentemot de risker de erhöll, hade en 

minimumnivå på minst 8 procent. Kapitalkravet var avsett för att minska risken i 

banksystemet, samt öka systemstabiliteten. Denna standard implementerades 

även successivt hos länder som var icke-medlemmar i Baselkommittén dvs. alla 

länder med internationella verksamma banker. Regelverket skulle även vara 

konkurrensneutralt mellan banker från olika länder. (Finansinspektionen, 2005) 

 

Under 1990-talet uppstod en global finanskris som indikerade att Basel I inte var 

tillräckligt effektivt för att skydda banker mot finansiella kriser. Regelverket var 

inte tillräckligt utvecklat eftersom det inte speglade alla risker, som då kan 

variera mellan olika banker. 

 

Det dåvarande regelverket Basel I behövde uppdateras för att gynna marknaden. 

År 2007 implementerades Basel II i Sverige. Det nya regelverket var mer risk-

känsligt och flexibelt för att följa den nya utvecklingen på marknaden.  

Basel II var uppbyggd kring tre pelare.  

Pelare I omfattade kapitalkrav för kreditrisker, operativa risker, samt marknads-

risker. Det nya regelverket underlättade en närmare koppling mellan risk och 
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kapitalkrav i varje enskilt fall, där olika regler tillämpades beroende på hur 

avancerad banken var i sin risk- och kapitalhantering. Detta innebar att banker 

gick ifrån den schablonmetod som tillämpades under Basel I, till att välja vilken 

metod som bäst passade in i deras verksamhet. Banker med mindre komplexa 

risker använde enkla regler gentemot avancerade banker som använde mer 

avancerade alternativ, vilket etablerade en närmare koppling mellan risk och 

kapitalkrav. 

Kapitalkrav på operativa risker ändrades eftersom banker behövde bli bättre på 

att hantera dessa risker. Med operativ risk menas, risker i en verksamhet 

associerade med den mänskliga faktorn dvs. att en anställd felar i det dagliga 

arbetet (Riksbank, 2011,a). 

 

Den andra pelaren handlade om tillsynen av respektive nations tillsyns-

myndighet. Syftet var att övervaka och kontrollera att bankers riskhantering 

utfördes med godkända riskvägningsmetoder. Tillsynsmyndigheter och 

regleringsnämnder inom banksektorn, hade till uppgift att upptäcka brister inom 

bankernas kapitaltäckning samt införa sanktioner vid behov. Exempelvis ingen 

aktieutdelning till aktieägarna för att öka det egna kapitalet (Riksbank, 2011,a). 

 

Pelare III utgick från att banker var transparenta mot marknaden, vilket betyder 

att relevant information fanns tillgängligt för bankens intressenter, vilket 

resulterade till att intressenterna fick en större inblick i bankens verksamhet.  

De nya reglerna utvidgades för att omfatta både kvantitativa och kvalitativa krav 

på banker och dessutom krav på utlämnandet av viss bankinformation. Denna 

bredare ansats var grunden för en övervakning av bankers riskhantering i 

bankerna, tillsynsmyndigheter och bland allmänheten. (Riksbank, 2011,a) 

 

Det nuvarande regelverket har kritiserats för att utgå från ett mikroperspektiv 

dvs. att regelverket fokuserade för mycket på stabiliteten hos enskilda banker 

gentemot stabiliteten på hela marknaden. Basel II har inte fungerat tillräckligt 

effektivt för att ta hänsyn till skuldsättningsgraden i banker samt upptäcka 

systemrisker. (Moosa, I. A., 2010). 
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Efter den senaste finansiella krisen 2008, har Baselkommittén arbetat fram ett 

nytt regelverk, Basel III. Det nuvarande regelverket (Basel II) har inte varit 

tillräckligt effektivt för att stå emot de risker som råder på marknaden, vilket har 

resulterat till att bankerna inte fångar upp riskerna i en tillräcklig utsträckning. 

Det generella syftet med Basel III, är att utveckla samt stärka bankernas 

kapacitet att stå emot förluster och minska risken för nya finansiella kriser 

(Riksbanken2010, b). 

 

Den 1 januari 2013 implementeras det nya regelverket Basel III på den svenska 

banksektorn. Regelverket anses vara en nödvändig åtgärd för en mer stabil 

finansiell marknad. De svenska bankerna blir då tvungna att anpassa sin 

verksamhet vid byte av regelverk. Basel III kommer dessutom införa högre 

kapitalkrav på bankers likviditet vilket innebär att bankernas kostnader för-

väntas öka på grund av ett ökat krav på mer eget kapital av god kvalitet (Svenska 

Bankföreningen, 2010). Utöver kapitalkraven introduceras även nya likviditets-

krav vilket tvingar banker att omstrukturera sitt arbetssätt för att uppnå dessa 

krav (Riksbanken 2010, c). 

 

1.3 Problemformulering 

Stramare regler om mer eget kapital för bankerna förväntas leda till högre ränte-

kostnader, vilket i sin tur kommer påverka samhället med högre kostnader i 

form av högre bankavgifter för privatkunder samt högre låneräntor. Banker kan 

på så sätt överföra en del av deras ökade kostnader på låntagarna, vilket anses 

vara ett problem från ett kundperspektiv. 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

Är de nya likviditetskraven nödvändiga för de svenska storbankerna? 

 

Hur kommer det nya regelverkets likviditetskrav påverka storbankernas 

kunder? 

 

Hur kommer de nya kapitaltäckningskraven påverka de svenska storbankerna? 
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1.5 Syfte 

Med denna uppsats skall vi undersöka vilka konsekvenser Basel III:s nya kapital-

krav och likviditetskrav kan få på de svenska storbankerna och deras privat-

kunder. 

 

1.6 Avgränsningar 

Vid undersökning av likviditetskrav, kommer vi att endast utgå från regleringen i 

Basel III. Hur det nya regelverkets effekt hos banker påverkar deras kunder.  

Vi har valt att avgränsa oss till två svenska storbanker, Riksbanken, samt ett av 

Sveriges ledande kunskapsföretag, KPMG. Detta bolag inkluderas i vår studie 

eftersom de erbjuder ett flertal olika tjänster inom revision, skatt och råd-

givning för den svenska banksektorn. Riksbanken är Sveriges centralbank och 

ansvarar för landets penningpolitik, samt har i uppdrag att verka för stabiliteten 

i det finansiella systemet.  

Dessa finansiella institut ovan kommer bidra med tillräcklig information 

angående regelverket under personliga intervjuer som diskuteras utförligare i 

senare avsnitt.  

Eftersom det nya regelverket innefattar många olika bestående delar, har vi valt 

att avgränsa oss till hur de nya kapital och likviditetskraven kan tänkas ha för 

överskådlig inverkan av ekonomiska effekter som påverkar storbankerna och 

deras kunder. 
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2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen ges en förklaring på varför banker bör regleras 

genom kapitalkrav, samt även de risker som är associerade med den finansiella 

marknaden. Det kommer även diskuteras och redogöras för nya kapital- och 

likviditetskrav det nya regelverket kommer implementera. Tidigare forskningar om 

regelverket presenteras även för att skildra olika tolkningar och resultat som är 

relevanta för vår studie. Detta skall ge läsaren en djupare förståelse av 

Baselregelverket. 

 

2.1 Varför ska banker regleras? 

Banker och andra finansiella institutioner i den finansiella sektorn har en viktig 

roll i dagens samhälle. Enligt den Svenska Bankföreningen är banker motorn i 

den svenska ekonomin och utgör en viktig del för samhällets grundläggande 

infrastruktur. Utan effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, 

betalningsförmedling och riskhantering skulle produktionen, sysselsättningen 

och välståndet i landet vara betydligt lägre (Svenska Bankföreningen, 2012). 

 

Ur artikeln, Basel II – Nytt regelverk för bankkapital, diskuterar Göran Lind, råd-

givare till Riksbankens direktion, bland annat om varför det är viktigt att över-

vaka och reglera bankers verksamhet? Kan banker utvecklas snabbare, erbjuda 

bättre och billigare tjänster om de slapp hantera påverkan av restriktiva, resurs-

krävande och kostsamma regler? 

Enligt Riksbanken är bankers mest centrala funktioner för ekonomin i samhället: 

Tillhandahållande av betalningstjänster, förmedling av kapital genom att erbjuda 

flera olika sparinstrument, bevilja låntagare olika former av kredit, samt 

hantering och omvandling av risker. (Riksbank, 2011,a) 

 

Med den kritiska roll en bank utgör i samhället, är det ytterst viktigt att verk-

samheten sköts korrekt eftersom en del av dessa funktioner är känsliga för 

störningar. 
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Störningar sprids enkelt genom spridningseffekter mellan banker, och kan sedan 

hota den finansiella stabiliteten. Lind menar, eftersom banker är de 

dominerande leverantörerna i vissa centrala tjänster, är detta skälet till att 

banker måste regleras på ett annat sätt än andra företag. Regleringen måste dock 

klara en kostnads-/nyttotest dvs. den totala nyttan för samhället måste av 

regleringen vara större än dess totala kostnad för samhället. 

 

Lind hävdar att på grund av bankers ”särskilda karaktär”, bör det alltid finnas 

lagstadgade kapitalkrav för banker samt att de bör ha tillräckligt med risk-

relaterat kapital.  Det finns många goda skäl till att banker behöver ha ökat eget 

kapital. Enligt Riksbankens artikel behövs kapitalkrav för att minska risken att 

stora variationer i bankens intäkter som kan bero på den makroekonomiska 

utvecklingen kan leda till konkurs. Om en bank får omfattade problem med verk-

samheten minskar kostnaderna för andra parter eftersom aktiekapitalet tar 

första smällen. Med ökat eget kapital blir bankernas ägare försiktigare, eftersom 

det är deras eget kapital som står på spel. 

Viktigt att understryka är att kapitalkravet inte ska förhindra bankerna från att 

ta på sig risker. Kapitalkostnaderna för att täcka dessa risker kommer att leda till 

en mer riskanpassad prissättning (Riksbank, 2011,a). 

 

Kapitalkrav bör inte ses som en negativ åtgärd, utan det kan utmärkas som ett 

resultat till en mer genomtänkt riskstrategi för banker. 

Den senaste finanskrisen uppstod bland annat av att banker underskattade 

risker i stor utsträckning. De mest väsentliga risker banker bör ha uppsyn över 

är operativ risk, systemrisk, kreditrisk, marknadsrisk, och likviditetsrisk 

(Finansinspektionen, 2). 

 

En av anledningarna till finanskrisen 2008 var att Basel II inte kunde mäta 

systemrisk i en tillräckligt stor utsträckning. Systemrisk innebär risken att en 

händelse inträffar, såsom en bank går i konkurs eller en ekonomisk chock, bidrar 

till spridningseffekt som medför negativa ekonomiska konsekvenser. I liknelse 

till en ”dominoeffekt”, om en faller, faller alla (Schwarzc, 2008). 
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I rapporten Konkurrens eller Reglering - Två vägar till bankstabilitet, beskriver  

Per Hortlund, ekonomie licentiat i nationalekonomi, två olika typer av system-

risk, endogen och exogen systemrisk.  

Endogen systemrisk innebär risken att något inträffar inom banksystemet vilket 

leder till att en bank drabbas av fallissemang, och kan även drabba andra banker 

genom spridningsmekanismen. 

Exogen systemrisk innebär risken av att en händelse som inträffar utanför bank-

sektorn, drabbar alla banker samtidigt. 

 

En banks fallissemang kan leda till ”bank run”, vilket betyder att majoriteten av 

bankens kunder väljer att ta ut alla sina besparingar, vilket resulterar till att 

banken går i konkurs. Banker har endast en fraktion av samtliga kunders till-

gångar i reserver (Hortlund, 2003). 

Likviditetsrisken kan även relateras till detta, då innebörden är risken att en 

finansiell aktör såsom en bank inte har tillräckligt likvida medel för att kunna 

betala exempelvis sina skulder i form av inlåning, emitterade värdepapper samt 

bankens egna kapital (Reda, Laryd, 2011). 

 

Vid upp- och nedgångar på marknaden påverkas även marknadsrisken. Det är 

risken att en händelse inträffar som påverkar marknaden.  Marknadsrisken på-

verkas av konjunktur, räntor, inflation, tillgång på kapital etc. 

Risken baseras på hur ett företags tillgångar minskar i värde eller skapar 

förluster som en följd av förändringar i marknadsvärdet på tillgångarna 

(Riksbank 2010,a). 

 

All låneverksamhet för banker innehåller kreditrisk. Det är risken en långivare 

tar när denne beviljar ett lån. Långivaren riskerar att återbetalningen uteblir om 

motparten går i konkurs eller blir oförmögen att återbetala lånet.  

Finansiella institutioner såsom banker har många kunder som lånar pengar. 

Banken måste ha god kontroll över att endast bevilja kredit till kunder som har 

en hög kreditvänlighet. 
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Nya förslag att minska dessa risker är att införa nya krav och moment under 

kommande regelverk (Basel III), som kommer redogöras i följande avsnitt 

nedan. 

 

2.1.1 Basel III 

Finanskrisen 2008 visade de brister det nuvarande regelverket har idag, samt 

den finansiella sektorns förmåga att bära och hantera risker.  

Bankerna hade inte tillräckligt med kapital av god kvalitet för att täcka förluster. 

De hade inte heller tillräckligt stora likviditetsbuffertar för att klara av deras 

kortfristiga finansiering.  

 

I september 2009 introducerade Baselkommittén det nya regelverket Basel III. 

Regelverket innehåller ökade kapitalkrav för banker, samt minimikrav på 

bankers likviditet och utformandet av nya verktyg för att hantera systemrisker. 

De nya skärpta kapitalkraven och minimireglerna för Basel III implementeras 

successivt med start januari 2013 till och med januari 2019. Likviditetsreglerna 

kommer att införas med start 2015 – 2018 (Riksbank 2010,c). 

 

I det nya minimikravet för banker ingår ett skärpt krav på mer kapital av god 

kvalitet. Bankers kapital består av kapitalbasen och delas in i olika nivåer av 

kvalitet: Tier 1, Tier 2, och Tier 3, där Tier 1-kapitalet motsvarar de kapital av 

högst kvalitet. Riksbanken (2010, c) 

 

2.1.2 Tier 1 

Tier 1-kapital består av kärnkapital, vilket är aktiekapital och innehållna vinst-

medel. Det anses vara kapital som har bäst förmåga att täcka förluster. Tier 1-

kapital kan även bestå av förlagslån och hybridkapital. Förlagslån är efterställda 

lån med låg prioritet vid en eventuell konkurs. Hybridkapital är en blandning 

mellan aktiekapital och lånekapital. I det nya regelverket höjs miniminivån av 

Tier 1-kapitalet från 4 till 6 procent av bankens riskviktade tillgångar (BCBS 179, 

2010).  

Riskviktade tillgångar anger hur mycket av det nominella värdet på bankers 

olika tillgångar som ska täckas med kapital. Kärnprimärkapitalet höjs från den 
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nuvarande nivån på 2,5 till 4,5 procent, Minimikravet Tier 1 och Tier 2-kapital 

blir 8 procent av riskviktade tillgångar (Riksbanken 2010, c).  

 

2.1.3 Tier 2 

Tier 2-kapitalet utgör en mindre del av kapitalbasen och tillåts vara av sämre 

kvalitet. Det utgör en större risk eftersom det associeras med utlåning till företag 

med dålig kreditvärdighet och blancoutlåning till hushåll, vilket ger högre risk-

vikter, där kassa och statsobligationer med hög kredit-kvalitet är ett tydligt 

exempel på detta (Riksbanken 2010, c).I en strävan att öka kvaliteten på 

bankernas kapital, kommer Tier 3-kapitalet inte längre tillgodoräknas vid 

beräkningen av kapitaltäckningen (BCBS 164, 2009).  

För att bestämma storleken av de olika slag av kapital som bankerna skall hålla, 

multipliceras bankens riksviktade tillgångar med de kapitaltäckningskvoter som 

anges i det nya regelverket Basel III (Riksbanken 2010, c). 

 

2.1.4 Konserveringsbuffert 

Det nya regelverket kommer även införa två nya kapitalbuffertar som avser att 

bankerna håller en buffert av kapital med hög kvalitet som kan användas för att 

täcka förluster vid oroliga tider.  

 

Enligt Riksbankens penningpolitiska rapport 2010, föreslår Baselkommittén en 

konserveringsbuffert för kapital. Konserveringsbufferten skall uppgå till 2,5 

procent extra kärnprimärkapital och består huvudsakligen av aktiekapitalet.  

Konserveringsbufferten kommer att läggas till på minimikravet av 

kärnprimärkapitalet (4,5 procent) (Riksbanken 2010, c). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bankers kärnprimärkapital höjs till 

ett minimikrav på 7 procent (BCBS 179, 2010). 

 

2.1.5 Kontracyklisk kapitalbuffert 

Vid extremt oroliga tider på marknaden behövs mer kapital av hög kvalitet till att 

täcka bankernas förluster. För att anpassa bankerna till dessa perioder, har ett 

förslag på en kontracyklisk kapitalbuffert införts (BCBS 189, 2010). 
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Den uppges variera mellan 0 – 2,5 procent av kärnprimärkapitalet beroende på 

olika omständigheter på marknaden. Under omständigheter med hög kredit-

tillväxt kan den kontracykliska kapitalbufferten utvidga konserveringsbufferten, 

vilket ger mer ökat kapital för bankerna. Totalt kan kravet på kärnprimärkapital 

uppgå till 9,5 procent (Kärnprimärkapital 4,5 procent + konserveringsbuffert 2,5 

procent + kontracyklisk kapitalbuffert 2,5 procent) (Riksbanken 2010, c). 

 

2.1.6 Leverage Ratio 

Leverage Ratio anger hur stort kapitalet är i förhållande till bankens tillgångar 

och baseras inte på risk. Basel III har ett minimikrav på bruttosoliditeten 

(Leverage Ratio). Bankernas bruttosoliditet ska vara minst 3 procent av bankens 

totala tillgångar. Detta kommer inträffa under en testperiod mellan jan 2013 - 

jan 2017 (BCBS 179, 2010). 

 

Sveriges Riksbankschef och ordförande i Baselkommittén Stefan Ingves, ansåg 

att svenska banker lånar ut till hushåll med låg risk. En stor del av bankernas 

balansräkning utgörs av bostadslån på grund av en signifikant ökning av 

bostadsköp de senaste åren. Han menar då att banker kan driva en kredit-

expansion utan att behöva ta en stor risk. Bruttosoliditetskravet (Leverage 

Ratio) kommer att införa en gräns för hur mycket banker kan låna ut utan att öka 

det egna kapitalet. Ingves anser att det är rimligt för att förhindra en överdriven 

kreditgivning på marknaden (Dagens Industri, 2011). 

 

2.1.7 Likviditetskrav 

Två nya likviditetskvoter kommer införas. Ett kortfristigt överlevnadsmått, 

Liquidity Coverage Ratio (LCR), samt ett långfristigt finansieringsmått, Net 

Stable Funding Ratio (NSFR). 

 

2.1.8 Likviditetstäckningskvoten (LCR) 

Ändamålet med denna kvot är att banken skall ha tillräckligt med likvida 

tillgångar för att ha möjlighet att täcka betalningar under en 30 dagars period vid 

stora finansieringsproblem (BCBS 189, 2010). Angående de svenska stor-

bankernas finansierings – och likviditetsrisker, så anser Riksbanken att de redan 
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bör uppfylla det nya regelverkets likviditetstäckningskvot (LCR) till minst 100 

procent. LCR definieras som likviditetsbufferten i förhållande till nettoutflöde i 

30 dagar. Likviditetstäckningskvoten (LCR) kommer införas den 1 januari 2015 

(Riksbanken 2010, c). 

 

 

(Finansinspektionen 2010) 

 

Likviditetstäckningskvoten är viktig för de svenska bankerna som är starkt 

beroende av marknadsfinansiering eftersom de flesta banker finansierar sig på 

marknaden genom att emittera certifikat och obligationer med varierande 

löptider.  Syftet är att minimera risken att en bank inte har tillräckligt med 

likvida medel vid en orolig tid på marknaden. Vid oroliga tider på marknaden 

lånar banker inte ut pengar till varandra. För att banken ska kunna hålla mer 

likvida medel än nettoutflödet av pengar under minst en 30 dagars period, är en 

god likviditetskvalitet viktig. Kvaliteten mäts på hur snabbt det går att omvandla 

likviditet till pengar. Godkända likvida värdepapper är statsobligationer, 

bostadsobligationer samt företagsobligationer (BCBS 189, 2010). 

 

2.1.9 Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) 

Innebörden med en stabil nettofinansieringskvot (NSFR) är att få en ökad lång-

siktig finansiering av bankers tillgångar. Detta ska verkställas genom en ökad 

press på bankernas förbättring av balansen mellan tillgångar och skulders löp-

tidsstruktur. Särskilda tillgångar kan behöva mer finansiering än andra, 

beroende på hur väl de absorberar bankens förluster. Exempelvis kontanter, är 

förlustabsorberande till 100 procent, och behöver därför ingen stabil 

finansiering, gentemot en kund som har en tillgång som säkerhet vid ett 

långsiktigt lån på mer än 1 år, bär en hög risk och har ingen (0 procent) 

förlustabsorbering, och i detta fall behövs 100 procent stabil finansiering. (BCBS 

189, 2010) 
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I Riksbankens penningpolitiska rapport 2010, förklaras tillgänglig stabil 

finansiering, som det egna kapitalet och den upplåning som bedöms vara en 

tillförlitlig finansieringskälla för en bank som befinner sig i svårigheter inom 

omloppet av ett år. Tillgänglig stabil finansiering ska vara större än behovet av 

stabil finansiering. Bankens behov av stabil finansiering baseras av likviditets-

riskviktade tillgångar. Värdepapper, kassa, penninginstrument och andra likvida 

tillgångar med en löptid på under ett år ges en likviditetsriskvikt på noll. Högre 

riskvikt ger högre krav på stabil långfristig finansiering. 

Banker bör även minska sina likviditetsrisker och närma sig 100 procent i det 

nya regelverkets strukturella likviditetsmått (NSFR) (Riksbanken 2010, c). 

 

I Finansinspektionens rapport, Likviditetsregleringarna och dess effekter, redogör 

Lars Frisell för hur de svenska storbankerna bör omstrukturera sin verksamhet 

för att uppnå en NSFR-kvot på minimum 100 procent. Med hjälp av överslags-

beräkningar föreslår Frisell att storbankerna bör förlänga 2/3 av bankens korta 

finansiering till minst 1 år, öka inlåningen till 50 procent, minska lång utlåning 

till 30 procent, samt skifta 80 procent av den långa utlåningen till kort utlåning 

(Finansinspektionen 2010).  För bankerna är detta en utmaning, fast det är ännu 

oklart hur kraven för NSFR kommer att se ut. Baselkommittén kommer att 

utvärdera regelverkets effekter innan de förväntade kraven av NSFR träder i 

kraft år 2018. (Riksbanken 2010, c) 

 

 

 

(Finansinspektionen 2010) 
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I praktiken kan man fråga hur dessa två likviditetskvoter kommer att påverka de 

svenska bankerna? En offentlig debatt i Dagens Nyheter syftar på att kunder 

kommer drabbas av prisökningar på grund av de nya kapital- och likviditets-

kraven. 

Stefan Ingves anser att det kommer påverka bankernas affärsmodeller eftersom i 

dagsläget uppfyller inte de fyra svenska storbankerna det strukturella 

likviditetsmåttet (NSFR). Ingves konstaterar att det främst beror på att bankerna 

finansierar sin utlåning genom en kortsiktig marknadsupplåning. 

Ingves föreslår att bankerna måste antingen stärka sina likviditetsbuffertar, 

genom att exempelvis köpa statsobligationer, eller minska sitt kortsiktiga 

nettoutflöde. Dessa förändringar anser han kan bidra till ökade priskostnader för 

bankkunderna. Eftersom Basel III är ett regelverk som kommer implementeras 

successivt med start 2013 - 2019, kommer kostnaderna inte öka drastiskt för 

kunderna anser Ingves (Dagens Nyheter, 2010). Nedan visas en tidsplan av 

regelverket implementering. 

 

Tabell 1- Tidsplan för implementering av Basel III 

 

 

 

Riksbanken (2010, d) 
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2.1.10 Nya krav för storbanker 

Riksbanken har uttryckt att Storbankerna i Sverige bör ha ett högre kapitalkrav 

än miniminivåerna som är presenterade i Basel III, vilket kan antas vara en viktig 

säkerhetsåtgärd för att minimera risken av en storbanks fallissemang. 

Regeringen betonar att den svenska banksektorns storlek är betydligt större än 

den svenska ekonomin. Om en storbank i Sverige drabbas av stora problem kan 

detta drabba det svenska samhället med omfattande kostnader. 

Det finns olika skäl till detta, menar Riksbanken, svenska storbanker är mycket 

stora i förhållande till den svenska ekonomin. Om en eller flera av storbankerna 

inte räddas under en kris, kan det medföra stora konsekvenser för samhället och 

skattebetalarna (även kallat "too big to fail"). 

De svenska storbankerna har verksamheter i utlandet, vilket kan öka 

kostnaderna vid en kris. Det är även vanligt att marknaden räknar med en 

implicit garanti från staten och centralbanken, vilket innebär att staten räddar 

banker genom att subventionera en banks upplåningskostnader för att undvika 

fallissemang. Detta kan vara en av orsakerna till att banker tidigare har bundit 

mindre kapital och antagit större risker vid investeringar.  

Bankerna har även en stor andel marknadsfinansiering i utländsk valuta, vilket 

kan påverka det svenska samhället negativt vid negativa störningar eller 

störningar på de internationella finansiella marknaderna (Riksbank, 2011, c). 

 

I Riksbankens rapport om finansiell stabilitet 2011:2, bör kärnprimärkapitalet 

för Sveriges storbanker uppgå till minst 10 procent av riskvägda tillgångar den 1 

januari 2013, samt minst 12 procent den 1 januari 2015. Dessa nivåer inkluderar 

kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent samt påslag för systemviktiga 

banker med 3 procent 2013 samt 5 procent 2015 (SIB- påslag i figuren nedan) 

(Riksbank, 2011, c). 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Figur2- Framtida krav på kärnprimärkapital för de svenska storbankerna i jämförelse med kraven i 

Basel III. 

 

Riksbank (2011, c) 

 

Det nya förslaget har även kritiserats med antydan till att det strider mot det 

tidigare förslaget i ett EU- direktiv (även kallat CRD IV) med kapitalkrav på 7 

procent 2013 (inklusive kapitalkonserveringsbuffert).  

Om de svenska kraven avviker från kraven i andra länder, är risken stor att 

svenska bankers konkurrenskraft försämras och svenska låntagares kostnader 

ökar (Svenska Bankföreningen, 2011). 

 

2.1.11 Sammanfattning 

Utifrån den teoretiska referensramen går det att konstatera att en del väsentliga 

förändringar kommer ske inom den svenska banksektorn som kommer påverka 

hur banker utför sina respektive verksamheter. Alla förändringar anses vara 

väsentliga av Baselkommittén och Riksbanken. För att banker ska kunna 

utveckla en bättre förmåga att hantera bland annat risker och kriser. Med 

antydan på alla höjda kapitaltäckningskrav som kommer bidra med en ökad 

kostnad för banken, förväntas det även vissa kostnadsökningar för bankens 

kunder i form av räntehöjningar och dyrare banktjänster etc. Vi kan även utgå 

ifrån att kostnaderna för samhället som kan inträffa vid en ekonomisk kris väger 

mer än de kostnader som tillkommer vid implementeringen av dessa nya krav på 

bankerna. Kostnader som uppkommer vid finansiella kriser kan uppgå till 65 

procent i genomsnitt av ett lands BNP (Regeringen, 2011). Regelverket anses 

därför vara betydande, och kommer träda i kraft stegvis med start januari 2013. 

 



23 
 

I den teoretiska referensramen framgår inte exakt hur banker kommer 

förbereda sig för den nya bankregleringen samt hur resurskrävande det kommer 

bli för bankerna. 

Den teoretiska referensramen har sammanfattningsvis gett oss tillräckligt med 

relevant information för att kunna utvärdera resultatet av vår empiri, och sedan 

ha möjlighet att komma fram till en väsentlig slutsats utifrån studiens 

undersökningsfrågor. 

 

2.2 Tidigare forskningar 

Denna sektion presenterar tidigare forskningar som gjorts på Baselregelverket. 

Dessa studier har en relevans till vår frågeställning, då den förser oss med kunskap 

som kommer användas vid sammanställningen av vår analys och slutsats. 

 

2.2.1 What will Basel III Achieve? 

I artikeln What will Basel III Achieve, diskuterar Wignall & Atkinson bland annat 

om hur Basel III kommer påverka banker. En viktig ståndpunkt som relateras till 

denna studie är att vissa förändringar som kommer implementeras med det nya 

regelverket inte anses vara bra enligt författarna. De menar att reglerna för 

likviditetshantering var oklara. Trots att det flesta kriser i finansiella institut 

visar sig vara likviditetsproblem, är Wignall & Atkinson väldigt kritiska till att 

likviditeten är kärnan bakom problemet, eller att ett internationellt regelverk för 

att hantera likviditet är lösningen. Eftersom centralbankens roll är bland annat 

att överse bankernas tillgång till likviditet, anser de att ett nytt regelverk som 

behandlar likviditeten på detta sätt, endast blir en distraktion av viktigare delar i 

Basel III. 

 

Författarna understryker deras påstående med att hävda; så länge en bank är 

solvent, med tillräckligt hög eget kapital, bör institutionen kunna hantera sin 

egen likviditet. Om banken inte klarar av att hantera detta, bör en lösning 

tillämpas så att inte skattebetalarna tar smällen av bankens kris. 

 

 

2.2.2 Basel III- An Initial Piece of the Global Puzzle 
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Lyons & Casey redogör i artikeln, Basel III- An Initial Piece of the Global Puzzle, 

det nya regelverkets kapital och likviditetskrav samt dess påverkan på banker 

och den globala ekonomin. Artikeln utgår ifrån de presenterade direktiven från 

Baselkommittén. Artikeln hänvisar även till en studie kallad, The Quantitative 

Impact Study (QIS), vilket genomfördes i slutet av år 2009, och omfattar 263 

banker från 23 olika länder, vilket 94 är ”Grupp 1 banker” (Väldiversifierade, 

internationellt verksamma banker med mer än 3 miljarder euro Tier 1-kapital). 

Med fokus på regelverkets likviditetskrav har QIS rapporterat att Grupp 1 

bankernas genomsnittliga Liquidity Coverage Ratio (LCR) och Net Stable 

Funding Ratio (NSFR) ligger i slutet av år 2009 på 83 procent och respektive 93 

procent. 

 

2.2.3 Basel III- effekter på de svenska bankerna och Sverige 

Riksbanken redogör för hur det nya regelverket kan påverka de svenska 

storbankerna: Nordea, Swedbank, SEB, samt Handelsbanken. De har beräknat 

effekterna utifrån hur väl bankerna uppfyller kraven i det nya regelverket.  

Artikeln tydliggör hur samtliga storbanker i Sverige redan uppfyller de nya 

kapitalkraven, inklusive kapitalkonserveringsbufferten och kontracyklisk 

kapitalbuffert, men däremot inte de nya likviditetskvoterna LCR och NSFR.  

Huvudsyftet med det nya regelverket är att stärka bankernas förmåga att stå 

emot förluster, samt minska sannolikheten för nya finansiella kriser.  

De svenska bankerna har därför skyldighet att utföra nödvändiga åtgärder med 

syfte att uppfylla samtliga krav som ställs av det nya regelverket, vilket kommer 

att påverka bankerna samt deras kunder.  

 

Artikeln syftar på att bankerna kommer överföra alla kostnadsökningar till 

kunderna (låntagarna) och enligt Riksbanken kan utlåningsräntorna komma att 

öka med upp till 10 räntepunkter, samtidigt som utlåningsgraden minskar.  

Ett annat förslag är att bankerna istället minskar utdelningen till aktieägarna för 

en minskad effekt av en ökad utlåningsränta. 

Även om bankerna drabbas av en högre kostnad kortsiktigt, anser Riksbanken 

att långsiktigt kommer de positiva effekterna av en stabil banksektor vara 

övervägande gentemot en ny finansiell kris (Riksbanken 2010, d). 
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2.2.4 Finanskrisen 

I boken Finanskrisen skriven av Johan Lybeck, förklaras en översiktlig bild om 

hur systemviktiga banker kan drabba ett eller flera länder. Det mest vanliga 

begreppet är ”Too big to fail”, vilket betyder att vissa banker är större i relation 

till det finansiella systemet, och måste räddas från fallissemang.  

Lybeck beskriver hur staten ska agera om risken för fallissemang av en bank är 

stor. Skall staten rädda banken eller låta den gå i konkurs? Om banken skall 

räddas, på vilket sätt skall det ske? Boken hänvisar till en finansiell stabilitets-

rapport som släpps av Riksbanken. Där konstateras det att om en storbank i 

Sverige går omkull, blir förlusterna av detta så pass stora att 75 procent av 

fordringarna antas bli värdelösa, vilket drabbar de övriga bankernas primär-

kapital negativt. Med detta resonemang kan vi konstatera att ingen av de svenska 

storbankerna kan låtas gå i konkurs av staten dvs. att dessa banker har en 

implicit statsgaranti.  Att banker har denna garanti har även speglats med att de 

känner sig säkrare och tar större risker för att maximera sin avkastning, men om 

den ökade risken går dåligt tar skattebetalarna smällen (även kallat moral 

hazard). 

 

Lybeck hävdar att efter den senaste finansiella krisen har de flesta banker 

räddats, även om banken är liten i storlek. Detta är resultatet från finanskrisen 

2008, som startade med att den amerikanska staten låtit Lehman Brothers gå i 

konkurs. Boken avslutar med att sammanfatta det bästa sättet att minska risken 

av moral hazard, är nationalisering av banker som behöver räddas.  Det gynnar 

staten eftersom de får en beslutsrätt över bankens politik vid utlåning, förvärv, 

löner, och bonusar etc. (Lybeck, 2009) 
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2.2.5 Sammanfattning av tidigare studier 

Dessa olika studier presenterade ovan har försett oss med relevant information 

som sedan kommer analyseras med studiens empiri. Samtliga artiklar har en 

koppling till det nya regelverket Basel III och har väckt en kritisk åtanke till hur 

pass viktigt de nya likviditetskraven egentligen är? Kommer det nya regelverket 

bli en tuff utmaning för de svenska storbankerna, i synnerlighet de nya 

likviditetskraven, vilket ofta speglas i media. 

 

Problematiken kring ”Too big to fail”, är viktig för att undvika moral hazard, 

vilket kan även anses vara relaterat till bankers likviditet. Vid ökat krav av 

likviditet, kan staten undgå att betala ut pengar till banker med implicit 

statsgaranti. 

Med hänvisning till Wignall & Atkinsons artikel, är likviditet inte ett problem så 

länge banken har tillräckligt med eget kapital. Eftersom Riksbankens artikel 

tydliggör att de svenska storbankerna redan uppfyller kapitalkraven, kan vi 

ifrågasätta hur storbankerna förhåller sig till likviditetskraven., med avseende på 

att de svenska storbankerna har under tidigare år redovisat stora vinster, bör 

det inte vara svårt för bankerna att skaffa mer likviditet av god kvalité. 

 

Utifrån Lyons & Caseys artikel, når bankerna nästan de nivåer som efterfrågas av 

det nya regelverkets likviditetskrav vilket utforskades genom QIS- studien 2009. 

Efter studien genomförts har dock det finansiella systemet påverkats av 

Greklandskrisen vilket har påverkat andra banker i omvärlden.  

 

Vi kommer komplettera detta avsnitt med personliga intervjuer, som undersöker 

”problematiken” kring Basel III och de nya likviditetskraven, för att förtydliga om 

de svenska storbankerna har svårigheter att uppnå dessa krav. 
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3. Metod 

Detta avsnitt ger läsaren en överblick av vilka arbetsmetoder som tillämpats i 

studien. Avsnittet inleder med att förklara val av metod, för att sedan reflektera 

kring studiens ansats, trovärdighet, och sedan avslutas med källkritik. 

  

3.1 Val av metod 

En viktig aspekt att tänka på vid val av metod är att samla in, organisera, samt 

tolka den information som är relevant för studien så effektivt som möjligt. 

Metodvalet bestäms och motiveras av den givna frågeställningen i samspel med 

de tillgängliga resurserna t.ex. tid att genomföra undersökningen (Lindblad 

2011). Med åtanke till att vår undersökning är av en deskriptiv karaktär, har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt.  

Det deduktiva tillvägagångssättet testar teoriers hållbarhet som analyseras och 

resulterar i en slutsats. Det utgår från tidigare forskning samt befintliga studier 

och teorier om ämnet, för att sedan framföra möjliga ändringar eller utvecklingar 

kring den befintliga teorin (Thomassen, Magdalene 2008). 

 

Vår studie utgår ifrån att undersöka ett regelverk som ännu inte har blivit 

implementerat, därför har vi valt att undersöka tidigare forskningar samt 

offentlig information som finns tillgänglig från reliabla källor. 

Den empiriska undersökningen består av personliga intervjuer där vi samlar in 

mjuk data. Personliga intervjuer anser vi stärka undersökningens kvalité efter-

som vi har möjlighet att fördjupa oss i ämnet genom att ställa följdfrågor som 

även gynnar tolkningen av studien. Ett kvalitativt tillvägagångssätt är mer öppet 

för nya impulser och information medan ett kvantitativt tillvägagångssätt inte är 

lika öppet för ny information eller andra variabler än de tidigare förutsatta i 

studien (Jacobsen 2007). 
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3.2 Informationsinsamling 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjuaren ställer frågor utifrån en generell hållen intervjuguide, men har även 

möjlighet att variera ordningen på frågor samt ställa följdfrågor vid missupp-

fattningar eller fördjupning av ett viktigt svar från respondenten (Bryman, Bell 

2001). Jämfört med det strukturerade intervjuschemat där frågorna är mer 

generellt formulerade. Det gynnar oss när vi ska analysera svaren och komma 

fram till en slutsats om det nya regelverket Basel III.  

Det är viktigt att ha en struktur för att kunna jämföra de olika bankerna, och 

även ge möjlighet att ställa följdfrågor, vilket ger oss fylligare svar och en bättre 

förståelse för vad svaren betyder. 

Intervjufrågorna i vår studie har grundats ifrån tre undersökningsfrågor. 

Frågorna är formulerade på så vis att respondenterna har tid att tolka samt 

besvara frågan utifrån sin personliga insikt. 

 

3.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes genom telefon och personliga möten med 

respondenter på respektive arbetsplats. De intervjuer som vi genomfört 

personligen och via telefon ger mer utvecklade svar, oklarheter går att förhindra 

genom att fråga efter ett förtydligande, detta blir svårare om vi hade mottagit ett 

svar via exempelvis e-post eftersom vid personliga intervjuer är det enklare för 

alla parter att medverka. Vi valde även att spela in dessa intervjuer för att sedan 

ha möjligheten att analysera samt kontrollera svaren vid misstolkningar. 

 

3.4 Val av respondenter 

Valet av banker, och andra finansiella institut har gjorts genom snöbollsmetoden. 

(Larsen, 2009). Genom tidigare kontakter inom den finansiella sektorn har vi 

hänvisats till lämpliga intervjupersoner eller till företag där vi har mottagit för-

slag på kvalificerade respondenter, vilket främjade urvalsprocessen. 

Respondenternas kunnande i ämnet kunde säkerställas eftersom vi blev hän-

visade till personer som hade mest kunskap av ämnet för uppsatsen inom 

respektive företag vilket även stärker reliabiliteten. 

 



29 
 

Respondenterna representerar två storbanker samt Riksbanken och KPMG. 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. De erbjuder tjänster för ett 

flertal olika branscher inom revision, skatt, och rådgivning. Riksbanken är 

Sveriges centralbank och har i uppdrag att verka för stabiliteten i det finansiella 

systemet. Riksbanken arbetar även som en tillsynsmyndighet för banker, då de 

analyserar och övervakar löpande stabiliteten i det finansiella systemet för att 

tidigt upptäcka sårbarheter som kan leda till störningar (Riksbanken). 

Vi har även försökt att boka intervjuer med fler betydelsefulla aktörer inom 

branschen utan positiva resultat.  

 

Dessa fyra finansiella institut ovan kommer bidra med tillräcklig information 

angående regelverket under personliga intervjuer med respondenter från 

respektive verksamhet. Banker i detta sammanhang är främst de institutioner 

som kommer behöva anpassa sin verksamhet efter det nya regelverket. KPMG 

hjälper samt kontrollerar att deras klienter (i detta exempel, banker) följer det 

nya regelverket. Riksbanken har ett övergripande ansvar för det finansiella 

systemet. Vi anser att detta stärker vår studie ytterligare genom att intervjua 

institutioner som har två olika arbetsuppgifter och förmodligen synsätt av Basel 

III. Detta kan även hjälpa oss att bearbeta data samt en mer analyserad slutsats.  

  

3.5 Metodkritik 

I vår kvalitativa undersökning har vi utgått från intervjuer som empiri. Det har 

dock varit svårt att boka möte med respondenter från olika banker och andra 

finansiella institutioner, vilket möjligtvis har lett till en begränsad mängd empiri. 

Trots detta anser vi att intervjuerna har förlett oss med tillräcklig data, som 

sedan kommer jämföras med vår teoretiska referensram.  

 

Kvalitativa undersökningar har tidigare mottagit kritik för att vara alltför 

impressionistiska och subjektiva. Med detta menas att kvalitativa resultat ofta 

bygger på forskarens osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 

relevant. Kvalitativa data är ostrukturerade, vilket gör att en tolkning kan 

påverkas av forskarens subjektiva bedömningar och sympatier. När det gäller 

personliga intervjuer finns det kritik för den som intervjuar kan variera sitt 
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tonläge för att möjligtvis påverka respondenten. Kritiken fortsätter med hur 

respondenten kan tolka en fråga, samt att respondenten påverkas eller påverkar 

intervjuaren (Bryman, Bell 2001). 

 

3.6 Validitet 

Validitet handlar om relevans eller giltighet, dvs. att samla in data som är 

relevanta för undersökningens frågeställning. Begreppet validitet används ofta i 

samband med analyser (Larsen, 2009). Som tidigare nämnt ovan, utgår vår 

undersökning utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt. En hög validitet kan vara 

enklare att försäkra sig i en kvalitativ metod eftersom forskaren kan göra 

väsentliga ändringar i t.ex. en intervju för att få en djupare förståelse samt en 

bättre koppling till frågeställningen. En flexibel process där man kan ändra 

frågorna i efterhand bidrar till en högre validitet. Risken att dra fel slutsatser 

anser vi vara minimal, eftersom vi har varit precisa med att inkludera frågor i 

intervjuerna som direkt eller indirekt relaterar till våra undersökningsfrågor.  

Vi anser därför att vår studie har hög validitet 

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet visar på exakthet och precision, hur tillförlitlig vår undersökning är 

(Bryman, Bell 2011). Hög reliabilitet utgår ifrån att flera forskare kan utföra 

samma studie vid samma eller annan tidpunkt och komma fram till likadana 

resultat som tidigare. 

Med hänvisning till tidigare avsnitt av val av metod, kommer vi undersöka ett 

regelverk som ännu inte har blivit implementerat.  Nya rapporter, artiklar, 

debatter läggs till under jämna mellanrum som kan få respondenterna att ändra 

deras tidigare åsikter. Om samma studie utförs vid ett senare tillfälle kan vi 

konstatera att resultaten lär bli avvikande, eftersom svaren ifrån intervju-

frågorna lär förändras, vilket även förändrar empiri samt analys. 

 

Att säkerhetsställa reliabilitet i kvalitativa undersökningar kan vara komplicerat 

eftersom i en kvalitativ undersökning görs det många olika tolkningar och 

observationer (Larsen, 2009). Vid intervjuer löper en stor risk att respondenten 
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påverkas på något sätt av intervjuaren. Respondenten kanske svarar något 

annorlunda vid likadana frågor från en annan forskare.  

Under samtliga intervjuer har vi båda varit närvarande för att tolka svaren på 

bästa möjliga sätt, vilket ytterligare stärker reliabiliteten. 

 

3.8 Källkritik 

För att studien skall hålla en så hög trovärdighet som möjligt har vi valt att 

intervjua pålitliga respondenter från respektive institutioner som har den full-

ständiga kunskapen inom ämnet. Det insamlade materialet som har använts i 

studien består av källor med hög validitet. Informationen har insamlats från 

Riksbanken, Finansinspektionen, Baselkommittén, samt ett flertal olika veten-

skapliga artiklar i databasen Business Source Premier. Vi är dock medvetna om 

att förändringar inom regelverket kan uppkomma längre fram, vilket påverkar 

studiens reliabilitet samt validitet. 
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4 EMPIRI 

I empirin redovisas de intervjuer som har genomförts, KPMG, två anonyma banker 

kallat, bank X och bank Y, samt Riksbanken. I slutet av detta avsnitt sammanfattas 

viktiga punkter utifrån intervjufrågorna. Empirin kommer sedan diskuteras i avsnittet analys. 

 

4.1 KPMG 

Den 27 april 2012 intervjuade vi Johan Giertz på KPMG. Intervjun tog ca 40 

minuter. Nedan följer en sammanfattning av intervjun. 

 

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag, och erbjuder tjänster för ett 

flertal olika branscher inom revision, skatt, och rådgivning. Giertz har arbetat i 

2,5 år på KPMG och är ansvarig samordnare av regelverk. Tidigare har han haft 

liknande tjänster på olika företag. 

 

Giertz ansåg att Basel III inte är ”jättedramatiskt”, utan att det är lika dåligt 

anpassat för Sverige som för andra länder. Det är framförallt sparbanksvärlden 

som reglerna inte är anpassade för, men förklarar att det även beror på hur de 

nya reglerna kommer att implementeras i Sverige. Vidare poängterar han att det 

nya regelverket kan slå hårt mot små banker och kreditinstitut eftersom det kan 

bli svårt att få tag i statspapper, vilket även ger en dålig avkastning. Giertz ansåg 

att Basel III är anpassat för större internationella banker, men trots detta, sägs 

det att det ska bli liknande regler för stora och mindre banker. Större banker bör 

ha större krav menar han. 

Giertz ifrågasatte även hur det nya regelverket skall hantera en kris. Tidigare 

fanns det inga regler för fallissemang över landgränser. Reglerna kan straffa små 

länder som Sverige, eftersom större länder har mycket större banker och de 

svenska bankerna kan då få svårt att växa internationellt. Reglerna är följaktligen 

inte anpassade för den svenska marknaden, menar Giertz.  

 

Vid tal om det nya regelverket är nödvändigt för de svenska storbankerna, för-

klarar Giertz hur marknaden ser ut och anser att statsfinanser alltid är bra för en 

finansmarknad. Svenska banker har kvar en medvetenhet av krisen som de upp-

levde i början av 1990-talet. Giertz menar att banker sköter sig bra i Sverige, 
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vilket driver fram ett risktagande på grund av mycket kapital. 

Giertz ansåg att de nya kapitaltäckningskraven påverkar de svenska stor-

bankerna idag, vilket har lett till att bankerna tjänar mycket pengar på de nya 

kraven. Anledningen till detta är att banker måste binda mer kapital då de 

behöver höga marginaler och samtidigt vill ha en hög avkastning. I Sverige är det 

höga marginaler, höga avgifter och låga förluster. Han menar att reglerna driver 

upp kostnaden för samhället. Konkurrensen är inte hög i Sverige, vilket gör att 

det blir dyrt med banklån, som i sin tur hämmar och bromsar samhället. Idealet 

är en konstant utveckling av BNP på 1,5 procent.  

 

Giertz ansåg att det var olyckligt att Basel III lanserades vid en så dålig tidpunkt. 

Regelverket föreslogs när Lehman Brothers gick i konkurs. Osäkerhet på 

marknaden fanns redan, och när det blev tal om Basel III, så påverkade det 

krisen i fel riktning eftersom osäkerheten blev större. Trygghet och lösningar var 

alternativ som istället borde diskuterats. Giertz förklarar att Basel II inte var 

orsaken till krisen, eftersom Basel II inte var implementerat utan det var Basel I 

som användes vid denna tidpunkt. 

 

Giertz ser inte att kostnader för banker kommer öka på grund av reglerna, utan 

bankerna tar pengar av kunderna och då är det kunderna som blir lidande 

istället. Det finns andra krishanteringsregler som kommer att kosta banker 

mycket mer, men är ännu inte officiella. Det nya regelverket kommer drabba 

både aktieägare och kunder. Giertz betonade att hushåll alltid blir lidande vid 

alla kriser eftersom företag går i konkurs. 

Sverige fonderar mer nu, än tidigare för att förhindra kriser och det anser Giertz 

är bra. Han talade även om att stora företag emitterar obligationer. De har inga 

bankkontakter eftersom det är för dyrt, istället får de pengar genom obliga-

tioner, likt ett lån av sig själv. Där tappar bankerna flera storföretag. 

 

Giertz anser att finansinspektionen gör ett bra jobb, men inte när det gäller 

Liquidity Coverage Ratio (LCR). Han ansåg att låsa statspapper inte var någon 

bra idé, vilket kommer hända i Liquidity Coverage Ratio. 

LCR har kommunicerats tydligt internationellt, år 2015 börjar det gälla.  
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Enligt riksbanken kommer LCR att införas 2013 i svenska banker men det står 

inget om vilka krav eller vilka banker det gäller. Större banker har lättare att 

implementera LCR. Han tycker att finansinspektionen endast är inriktade på 

stora banker. Det medför att en lokal sparbank som har stor betydelse för sam-

hället kan knäckas av dessa regelverk, eftersom finansinspektionen inte 

anpassar reglerna för dem. 

Inspektionen bör förmedla vem som påverkas och hur, menar Giertz.  

LCR är den största utmaningen anser han. Giertz förslag är att LCR borde 

implementeras stegvis, 10 procent först och sedan 30 procent. Sverige har den 

möjligheten eftersom LCR börjar gälla 2015 internationellt. Han ansåg att en 

kritisk fråga var om 100 procent verkligen är bra eller tillräckligt. Giertz menar 

att det är inte är någon som vet eftersom det inte är undersökt. Kravet kan bli 

svårt för banker att uppnå, utan att veta om det är ett bra instrument.  

Giertz menade att finansinspektionen borde ha mer respekt för marknaden. 

Det andra kravet, Net Stable Funding Ratio (NSFR) ligger längre fram i tiden, och 

kommer säkert förändras längre fram. 

Giertz avslutar med att nämna att Basel III endast är en del av ett flertal regel-

verk. 

 

4.2 Bank X 

Den 2 maj 2012 intervjuade vi bank X. Vi åkte till bankens huvudkontor och 

intervjuade respondenten. Intervjun tog ca 40 minuter. Nedan följer en samman-

fattning av intervjun. 

 

Respondenten för bank X arbetar med kapitalhantering och likviditetshantering. 

Mycket av arbetet handlar om regelverksfrågor, samt hur banken ska förhålla sig 

till kapitaltäckning.  

 

Respondenten berättade att de är för enhetliga regler för banker, och för-

tydligade att Basel III är en överenskommelse byggd på kompromisser mellan 

stora internationellt aktiva banker. Respondenten ansåg att regelverket är 

anpassat för större banker, men inte anpassat för depositföretag, värdepappers-

bolag eller mindre banker. Krisen visar att regelverket behövs eftersom banker 
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hade för lite kapital vid förra krisen. Tidigare hade banken strikta begränsningar 

på hur stor kapitalbasen fick vara. Särskilda banker tillåter hybridpapper istället 

för eget kapital i sin kapitalbas, men respondenten ansåg att Basel III har över-

kalibrerat vissa delar. Fördelarna med det nya regelverket är att det bättre 

täcker in riskerna som finns på marknaden. Nackdelar är att de framtagna 

standarderna är för konservativa, givet de system banker använder.  

Respondenten tyckte att man även bör ifrågasätta Leverge Ratio. Det är en svag-

het i Basel III eftersom regelverket väljer att gå tillbaka till ett icke riskkänsligt 

mått, likt det som finns i Basel I och tidigare regelverk. Banker var för Basel II 

eftersom det var ett mer riskkänsligt mått. 

 

Förberedelserna för införandet av Basel III pågår för närvarande på Banken. 

Banken kvantifierar effekterna, men är ännu inte klara. Bank X försöker även 

uppdatera allt i processerna, de lägger in data i systemen och uppdaterar rutiner 

för att sedan kunna räkna och rapportera internt och externt. Respondenten 

berättade även att EU-regelverket inte är klart. Banken kan förbereda sig till viss 

grad, men eftersom regelverket inte är klart, går det inte att förbereda sig fullt ut. 

Banken försöker även att integrera effekterna samt göra affärer utifrån regler 

som kommer och de skapar nya modeller. 

 

Respondenten berättade att riskvägda tillgångar kommer gå upp, samt att de 

behöver hålla mer eget kapital. Regeringen har föreslagit 10 procent år 2013 och 

12 procent år 2015.  Eftersom EU-regelverket inte är klart, och förhandlingar 

pågår, så det är fortfarande osäkert på vilken nivå det hamnar. Respondenten 

förklarade att banken alltid kommer vara förberedd på det värsta. 

 

Vid tal om regelverkets påverkan på kundernas kostnader, förklarade res-

pondenten, när banker behöver mer eget kapital så kommer det dels resultera 

till att kapitalkostnaden ökar. Samtidigt kräver aktieägare sin avkastning. 

Respondenten berättade att aktieägarna haft en avkastning på eget kapital 

mellan 17-20 procent för 7 år sedan, och ligger idag på 9-11 procent.  Banken har 

en skyldighet att avkasta till sina aktieägare. Bank X behöver binda mer kapital 

för särskilda produkter, vilket betyder att priset på produkterna kommer att öka. 
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Produkter kommer kosta mer kapital och likviditet. Banken kommer även 

behöva en mer långfristig finansiering. Såsom banken är kalibrerad idag, 

kommer kapital och likviditetskostnader öka. Ett flertal banker väljer att skära 

ner på personal samt andra kostnader, och ökar priser för kunder, med strävan 

att binda mer eget kapital. Hos bank X blir det en kombination, kostnader 

kommer att delas mellan aktieägare, anställda och kunder.  

 

Den nya likviditetskvoten Liquidity Coverage Ratio (LCR), anser respondenten 

ha en alltför konservativ kalibrering, speciellt utflödesantaganden. Han menade 

att LCR blev framtaget i ett stressigt scenario, och ansåg att liknande mått var 

bra att ha, men att det är relevant med ett kortare stressat likviditetsmått.  

Respondenten ansåg att det inte var sannolikt att alla banker i världen drabbas 

samtidigt av en likviditetsbrist. Banker kommer istället erhålla ”gigantiska” 

volymer av statspapper. 

Respondenten fortsatte med att berätta att Net Stable Funding Ratio (NSFR) var 

det mest omvälvande måttet. I en affärsmodell där banken tar in stora deposit-

volymer krävs alltför stora volymer långfristig finansiering som totalt behövs för 

att täcka detta, vilket respondenten anser är orimligt, samt att NSFR kräver stora 

omkalibreringar för att fungera. Det kommer kosta mycket pengar att lösa den 

långfristiga upplåningen och den kommer ersätta företagsupplåningen menar 

banken. Respondenten avslutade med att poängtera att Baselkommittén 

behövde undersöka hur dessa mått kommer påverka marknaden innan de 

implementeras. 
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4.3 Bank Y 

Den 7 maj 2012 intervjuade vi bank Y. Vi åkte till bankens huvudkontor och 

intervjuade respondenten. Intervjun tog ca 40 minuter. Nedan följer en samman-

fattning av intervjun. 

 

Respondenten för bank Y har arbetat med regelverk på olika företag tidigare, 

men arbetar nu med risk, samt är regelverksansvarig med fokus på Basel III och 

CRD IV. 

 

Enligt respondenten är banken positiv till Basel III och anser att regelverket är 

utformat för stora internationellt verksamma banker samt även för storbanker i 

Sverige, till en viss grad. Den senaste finansiella krisen visar att det behövs ett 

nytt regelverk. Bank Y försöker förhindra framtida kriser och anser att det nya 

regelverket kommer hjälpa till att uppnå detta.  

 

När vi diskuterade kring brister och fördelar med det nya regelverket förklarade 

respondenten att bank Y jämförs i vissa avseenden med Morgan Stanley vilket 

inte bör göras eftersom det är en stor skillnad mellan dessa banker. 

Respondenten var kritisk till hur regelverket har utformats på det vis att alla ska 

ha likadana förutsättningar. Tillsynsmyndigheter kommer att tolka regler olika, 

vilket respondenten anser inte kommer bli jämbördigt. Det finns även en del 

oklarheter med det nya regelverket. Vidare förklarar respondenten att banken 

kan påvisa låg förlusthistorik och anser att deras buffertar är bra, men undrar 

vilka nivåer de ska bestämmas till. 

 

Bank Y förbereder sig inför Basel III, de bestämmer kapitalkravet i de nya 

reglerna, arbetar med IT-lösningar och utvecklar produkter. Banken förbereder 

system för att räkna fram nyckeltal och utveckla affärer. Banken kommer behöva 

se över sina rutiner för bolån och värdepapper. Respondenten ansåg att det 

säkerligen kommer resultera till stora kostnader och nedskärning av personal. 

 

Respondenten berättade att de nya kapitaltäckningskraven kommer påverka 

banken på olika sätt. Verksamheten i Sverige konkurrerar med små och medel-
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stora institut, om banken får höga kapitalkrav så medför det en försämrad 

konkurrenskraft, däremot finns en implicit statsgaranti som gör att det krävs 

mycket för att en bank ska gå i konkurs. 

 

Vid diskussion om hur de nya reglerna kommer att påverka storbankernas 

kunder, berättade respondenten att det beror på hur man räknar och vad man 

anser är en kostnad samt kostnadsbärare. Har banken en högre kapitalnivå blir 

kapitalbasen säkrare. Riskerna har ökat därför måste banker ha en högre 

kapitaltäckning. Respondenten förklarade att banken redan har börjat skära ner 

på kostnader genom nedskärning av personal, vilket även ses hos andra stor-

banker.  

Det kommer även leda till att kunder får högre avgifter. Om banken behöver låna 

upp långt och låna ut kort tid, så blir det en kostnad som banken måste hantera. 

Aktieägarna tar en kostnad om de sänker sitt avkastningskrav, vilket återstod att 

se på årsstämman hur besluten för de nya avkastningskraven blir i framtiden. 

Respondenten ansåg att det var svårt att se att kunder inte kommer påverkas av 

det nya regelverket. Privatkunder är majoriteten av bank Y:s kunder.  

I andra banker kan detta variera. För de kunderna kan kostnaderna bli 

oförändrade.  

 

Respondenten förklarade att bank Y är positiva till de nya måtten i Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) samt Net Stable Funding Ratio (NSFR), och ansåg att det 

var bra att ha olika mått, men att de var svåra att räkna fram. Baselkommittén 

har definierat konverteringsfaktorer internationellt, men inte för CRD IV, vilket 

är de regler som kommer gälla för samtliga länder inom EU. Det återstår dock att 

se hur EU-direktionen blir utformad. Respondenten tyckte att banker borde 

redovisa konverteringskrav till finansinspektionen som kalibrerar detta 

beroende på EU:s krav. Respondenten avslutar med att tillägga att om reglerna 

går igenom kommer det krävas mer statspapper, och för tillfället uppnår bank Y 

goda nivåer.  
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4.4 Riksbanken 

Den 7 juni 2012 intervjuade vi Riksbanken. Vi gjorde en telefonintervju med 

respondenten. Intervjun tog ca 30 minuter. Nedan följer en sammanfattning av 

intervjun. 

 

 

Jonas Niemeyer är senior rådgivare på avdelningen för finansiell stabilitet hos 

Riksbanken. Han har arbetat med bankregleringsfrågor inom Basel i 5 år. De 3 

senaste åren har Niemeyer även varit Riksbankens representant i 

Baselkommittén. 

 

Respondenten ansåg att Liquidity Coverage Ratio (LCR) är ett bra och rimligt 

mått som de flesta av storbankerna redan lever upp till. Detta mått kan dock 

variera kraftigt beroende på mätning vid olika tidpunkter. Niemeyer förklarar att 

detta kan bero på att den kortsiktiga likviditeten varierar varje månad, banken 

får därför ha uppsikt över vilken nivå banken ligger på. Enligt riksbankens 

bedömning kommer stor-bankerna inte ha svårigheter att kunna leva upp till 

detta mått. LCR är förhållandevis enkelt att hantera för storbankerna, då de kan 

skaffa mer likvida medel, eller ändra på verksamhetens utflöden. Niemeyer 

ansåg att det inte är någon stor ”dramatik” då de flesta storbankerna redan 

uppfyller LCR. Två av fyra storbanker uppfyller LCR med ”råge”, och 1 bank 

ligger på gränsen. Den fjärde banken har ännu inte rapporterat in några siffror, 

men betonar att detta inte anses vara av något större problem. 

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) är ett långsiktigt mått och kräver en granskning 

på hela balansräkningen. Respondenten menar att det tar längre tid att förändra 

strukturen i balansräkningen, vilket är svårare att förändra på kort sikt. Alla de 

svenska bankerna är en bit ifrån att klara detta mått, men kravet förväntas 

implementeras i januari år 2018, vilket betyder att bankerna har en lång tid på 

sig att uppfylla detta krav. Niemeyer tydliggör dock att det är viktigt att 

bankerna börjar förbereda sig inför detta mått. 
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Respondenten ansåg att LCR inte kommer påverka banker särskilt mycket 

eftersom banker redan har ökat sina likviditetsbuffertar med likvida medel och 

uppfyller redan dessa krav. Respondenten menar att anpassningen framöver inte 

kommer bli stor för bankerna. Banker kommer behöva kontinuerliga rutiner för 

att uppfylla detta mått, men de flesta banker har haft något liknande mått 

tidigare, så förändringen lär inte bli stor. 

 

Hur mycket banker kommer påverkas av NSFR är fortfarande oklart. Det finns 

ett antal olika sätt att uppnå detta mått. På lång sikt kan NSFR påverka bankerna 

beroende på vilken metod de använder. Niemeyer förklarar att banker kan 

förlänga sin upplåning eftersom en stor del av bankernas finansiering kommer 

ifrån att banker lånar på marknaden, vilket ofta är i form av en kort upplåning, 

som sedan exempelvis lånas ut som ett bostadslån på 50 år. Bankerna behöver 

därför förlänga sin korta upplåning till längre löptider. Detta kan kosta bankerna 

något, men anses inte vara av en större dramatik. 

 

Eftersom alla svenska storbanker redan uppfyller det nya regelverkets 

kapitalkrav, blir det inte någon större anpassning eller påverkan hos bankerna, 

menar Niemeyer. Riksbanken har uttryckt att de vill höja kapitalkraven 

ytterligare för samtliga storbanker i Sverige, men detta förslag uppfyller 

bankerna redan. Förslaget för högre kapitalkrav år 2015, är endast Nordea som 

inte uppfyller. 

 

När bankerna får en bättre likviditet och kapitalposition, blir detta utifrån ett 

aktieägarperspektiv, en annan tillgång att erhålla bankaktier jämfört med 

tidigare år. Respondenten anser att avkastningskravet bör minska eftersom det 

är relaterat till risken och att det är rimligt att aktieägarna får en mindre 

utdelning. Hur stor del av kostnaderna banken tar beror på respektive bank. 

Kunderna behöver nödvändigtvis inte stå för hela kostnaden. 

 

Effekterna av det nya regelverket kommer vara begränsade, och påverkas av ett 

flertal olika faktorer exempelvis att bankerna har fått högre finansierings-

kostnader på grund av oroligheter i omvärlden samt att finansieringen är svår 
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att få tag på, vilket har resulterat till högre upplåningskostnad för banker. 

Niemeyer menar att detta har varit en anledning till kunders ökade ränte-

kostnader. Respondenten menar att implementeringen av Basel III möjligtvis har 

bidragit till detta med små marginaler. Trots detta anses det inte vara huvud-

orsaken till högre kostnader för kunder, snarare är det den ökade upplånings-

kostnaden för banker som bidragit till detta. Om bankerna inte förbättrat sitt 

eget kapital och likviditet, hade upplåningskostnaderna stigit betydligt mer och 

drabbat kunderna med desto högre ränteavgifter. 

 

4.5 Sammanställning av empiri 

 

1. Vad har ni för åsikter angående Basel III:s nya likviditetskrav Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) samt Net Stable Funding Ratio (NSFR)? 

 

KPMG – LCR är för högt, måttet bör testas med lägre nivåer innan det införs. 

NSFR är fortfarande osäkert samt långt in i framtiden. Stora mängder stats-

papper anses vara negativt 

 

Bank X- LCR är ett dåligt mått. Det är bra att ha ett kortare likviditetsmått, men 

inte LCR. Det behövs stora förändringar i NSFR för att det måttet ska fungera. 

Stora mängder statspapper anses vara negativt 

 

Bank Y – Banken är positiv till både LCR och NSFR. Banken har goda nivåer stats-

papper 

 

Riksbanken – Riksbanken är positiv till likviditetskraven. LCR anses som ett bra 

och rimligt mått. Banker har inte svårt att skaffa mer likviditet samt uppnå 

kraven.  Vid NSFR, behöver banker förlänga sin upplåning  
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2. Hur kommer de nya kapitaltäckningskraven påverka de svenska stor-

bankerna? 

 

KPMG – Bankerna tjänar mer pengar eftersom det blir tvungna att binda mer 

kapital. Kunderna blir de som får stå för kostnaderna 

 

Bank X - Krav av mer eget kapital leder till högre kostnader för banken, samt att 

priset på produkter ökar 

 

Bank Y – Banken förbereder sig genom att arbeta med att räkna fram nyckeltal 

och utveckla affärer. Högre kapitalkrav kan medföra en försämrad konkurrens-

kraft 

 

Riksbanken – Samtliga storbanker uppfyller redan kapitalkraven. Bankerna 

kommer därför inte påverkas dramatiskt av dessa krav.  

 

3. Hur kommer det nya regelverkets likviditetskrav att påverka stor-

bankernas kunder? 

 

KPMG – Aktieägare och kunder blir drabbade av det nya regelverket likviditets-

krav. Kostnaderna blir högre för aktieägare, privatkunder, och företagskunder 

 

Bank X – Kostnaderna kommer öka för banken, samt fördelas mellan aktieägare, 

anställda, och kunder 

 

Bank Y – Aktieägare, anställda och kunder drabbas, exempelvis mindre av-

kastningskrav, nedskärning av personal samt högre avgifter för kunder.  

 

Riksbanken – Bättre likviditet leder till en säkrare investering för aktieägare. 

Lägre risk sänker avkastningskravet, vilket gör att det blir mer attraktivt att er-

hålla bankaktier från banker med god likviditet och kapitalposition. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras empirin, samt jämförelser med den teoretiska 

referensramen. Egna resonemang och reflektioner dras även i detta avsnitt, för att 

sedan utvecklas till slutsatser i kommande avsnitt.  

 

Vid analys av empirin från tre av fyra respondenter, anses ”problematiken” kring 

det nya regelverket och dess likviditetskrav vara överdriven, speciellt då vi 

mottagit ett intryck av att banker kommer ha svårt att ”anpassa” sig till det nya 

regelverket. Vi var medvetna om att svaren från de olika instituten skulle variera 

beroende på om de kom från storbankerna, KPMG, eller Riksbanken.  

Vid en intervju med Jonas Niemeyer, Riksbankens representant i Basel-

kommittén, fick vi en tydligare bild på hur de svenska storbankerna förhåller sig 

till det nya regelverkets krav. 

 

Samtliga respondenter har reflekterat kring det kommande regelverkets 

inverkan på den svenska bankmarknaden. Respondenterna hos bank X, bank Y, 

samt KPMG hade liknande åsikter på vissa punkter.  

Niemeyer hade tydliga resonemang som var avvikande från samtliga 

respondenters svar. 

Respondenterna hos bank X, Y, samt KPMG var överens om att regelverket är 

nödvändigt mot förebyggande av framtida finansiella kriser, men att Basel III 

inte är särskilt anpassat för mindre banker, utan att regelverket är utformat för 

större internationella banker. 

Utifrån den teoretiska referensramen ska likadana regler gälla för samtliga 

banker i Sverige med start januari 2013. Respondenten hos bank Y ansåg att 

regelverket bör anpassas beroende på storleken av banker, eftersom skillnaden 

mellan mindre och större banker är signifikant. Giertz utvecklade liknande 

resonemang med att poängtera att de nya kraven kommer påverka mindre 

banker mer än större banker eftersom regelverket utgår ifrån stora 

internationella banker. Alltför höga krav på bankers kapital och likviditet kan ha 

en bromsande effekt på ekonomin.  Wignall & Atkinson anser att ” One-size-fits-

all” modellen av Basel III kan bidra till stora problem för banker. De diskuterade 
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kring de nya likviditetskraven kommer ersätta en banks ”management group” 

med ett internationellt regelverk. Reglerna om likviditetskrav bör därför ligga i 

pelare 2 istället för pelare 1.  

De utgick ifrån att banker med goda nivåer eget kapital av god kvalité, bör 

hantera dess egen verksamhets likviditet eftersom reglerna inte är riktigt 

anpassat för alla banker.  

 

Vi anser att Wignall & Atkinson, respondenterna hos båda storbankerna samt 

KPMG har en mer kritisk bild av regelverket. Det är tydliga skillnader gentemot 

resonemangen från Niemeyer, som ansåg att det nya regelverkets kapital och 

likviditetskrav är nödvändigt för den svenska banksektorn och finansiella 

stabiliteten. Han förklarade att nästan samtliga svenska storbanker redan 

uppnår både kapital och likviditetskraven i Basel III. Bankerna kommer därför 

inte ha större svårigheter att anpassa verksamheten efter de nya direktiven.   

Basel III kommer ha en liten marginell engångskostnad av BNP. I tidigare 

forskning Riksbanken även poängterar att långsiktigt kommer de positiva 

effekterna av en stabil banksektor, vara övervägande gentemot en ny finansiell 

kris. Att det nya regelverket endast påstås gynna större banker verkar väldigt 

konstigt, eftersom samtliga kvoter relateras till respektive verksamhet. Enligt 

vår reflektion skall detta vara standardiserade mått och ska beaktas som ett 

minimumkrav för banker. Om inte en bank klarar av dessa mått, anses detta i vår 

mening vara en institution som inte gynnar den finansiella stabiliteten.  

 

Vidare diskuterades hur de nya kapitalkraven kommer påverka banker.  

I tidigare forskning konstaterar Riksbanken att de svenska storbankerna redan 

uppfyller kapitalkraven, vilket Niemeyer bekräftade. Giertz ansåg att de högre 

kapitalkraven endast ger banker incitament till högre priser vid strävan efter 

högre marginaler, vilket i sin tur ökar kostnaden för samhället eftersom 

konkurrensen i Sverige är låg. I den teoretiska referensramen vill Riksbanken 

och Finansinspektionen ytterligare höja kapitalkraven för de fyra storbankerna. 

Detta är en höjning utöver CRD IV, men Niemeyer menar att samtliga storbanker 

redan uppfyller dessa kapitalkrav, så högre kostnader på grund av de tidigare 

fastställda kapitalkraven verkar inte vara relevant då storbankerna rapporterat 
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till riksbanken, där det tydligt visar att samtliga storbanker överträffar dessa 

krav. 

 

En pågående debatt är hur regelverket kommer att påverka kostnaderna för 

storbankernas kunder? I intervjun med bank Y framgick att en banks kostnad är 

svårdefinierad. Kostnaden bedöms efter vad banken anser vara en kostnad eller 

kostnadsbärare. Empirin redogör för hur bankerna förbereder sig inför det 

kommande regelverket, vilket gav oss en djupare insyn kring bankens motiv för 

kostnadsökningar mot kunder. Respondenterna hos bank X och Y förklarade att 

de förbereder deras verksamhet med olika uppdateringar av system samt 

kostnadsnedskärningar. Respondenten hos bank X poängterar att den ökade 

kostnaden av Basel III kommer drabba alla parter, menat att kostnaden fördelas 

mellan banken, aktieägarna och kunden. 

I den teoretiska referensramen samt empiri har det indikerats att Basel III 

drabbar bankerna med nya stramare krav, vilket i slutändan drabbar samhället 

och kunderna med högre kostnader. Vi har dock reflekterat kring varför 

Riksbanken, samt Finansinspektionen står bakom detta regelverk? Stämmer den 

kritiska bild som avspeglats om regelverket, eller vill bankerna endast ha högre 

marginaler? Hos de fyra storbankerna i Sverige, är denna problematiska bild inte 

applicerbar, utan samtliga banker kommer inte påverkas signifikant av det nya 

regelverkets krav. Effekterna av Basel III anses vara begränsade. Om kostnaden 

ökar för samhället kommer de endast vara marginella eftersom Basel III 

implementeras succesivt. Niemeyer menar att det som kan ha bidragit till bland 

annat kunders höga räntekostnader är bankers ökade upplåningskostnad. Hur 

stor andel av de kostnader som banken och aktieägarna är villiga att ta återstår 

att se. Storbankerna uppnår redan minimumkravet på eget kapital, och nästan 

alla uppnår Liquidity Coverage Ratio (LCR).  

 

 I tidigare forskningar menar Lybeck att systemviktiga banker behöver en 

implicit statsgaranti eftersom en systemviktig banks fallissemang påverkar 

landet med stora kostnader. Om en storbank i Sverige går i konkurs, drabbas 

banken med betydande förluster, att 75 procent av fordringarna antas bli 

värdelösa, vilket även drabbar de övriga bankerna negativt. 
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De höga nivåerna av eget kapital samt likviditet bland de svenska storbankerna 

stärker bankernas motståndskraft för fallissemang. Med avseende till Sveriges 

relativa mindre banksektor har vi en förståelse för den implicita statsgarantin 

för de fyra storbankerna eftersom en storbanks fallissemang hade inneburit 

stora negativa konsekvenser för den svenska ekonomin. Det är bra att svenska 

storbanker har god likviditet, vilket dels stärker banker mot att undvika 

bankkriser och Moral Hazard 

 

Samtliga storbanker uppnår dock inte Net Stable Funding Ratio (NSFR), men 

eftersom måttet kräver att banker förändrar strukturen i balansräkningen, vilket 

tar en längre tid, bör bankerna förbereda sig för att uppnå de föreslagna 

minimumkravet som förväntas att implementeras år 2018. 

Vid en mer ingående bild hur storbankerna förhåller sig till de nya likviditets-

kraven blev likviditetskvoten LCR, det måttet som omdiskuterades mest i 

empirin eftersom det väntas börja gälla i Sverige med start januari 2013.  

Två av våra respondenter var negativa mot de nya likviditetskraven eftersom de 

inte ansågs vara rimliga. Giertz uttryckte att det nya LCR-måttet på 100 procent 

är alldeles för högt. Det medför att banker måste låsa stora volymer statspapper, 

vilket inte ansågs vara bra. Han föreslog istället att det borde testas med 

betydligt lägre nivåer för att observera hur bankerna påverkas.  

Hos bank X, utryckte respondenten att LCR-måttet är orimligt eftersom alla 

banker i världen inte kommer att drabbas av likviditetsbrist samtidigt. 

Respondenten höll även med Giertz om att stora volymer statspapper anses vara 

negativt eftersom det inte har hög avkastning, samt att måttet bör testas innan 

det ställs krav på att samtliga banker skall uppnå dessa nivåer. Sverige har den 

möjligheten eftersom LCR implementeras internationell år 2015. 

Respondenten hos bank Y hade en positiv syn på LCR, och poängterade att 

banken även har goda nivåer statspapper.  

I tidigare forskning antyder även Wignall & Atkinson att statspapper inte 

nödvändigtvis är så bra som det påstås. Under tider med stora underskott kan 

statsobligationer verka bra. Författarna poängterar dock att statsobligationer 

inte nödvändigtvis är riskfria i länder där det inte finns någon lokal fiat valuta 

som regeringen kontrollerar.  
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Enligt Niemeyer uppnår två av fyra storbanker LCR.  Den tredje banken ligger 

precis under nivån, och den fjärde har ännu inte rapporterat några siffror. Han 

utvecklar detta med att poängtera att de nya likviditetskraven i Basel III inte 

kommer frambringa någon stor ”dramatik” för storbankerna. Bankerna har inte 

problem med att anskaffa mer likviditet, eftersom de har arbetat med liknande 

kvoter tidigare. I tidigare forskning hänvisar Lyons & Casey till en QIS-studie från 

2009 som visar att genomsnittet av LCR för 93 olika banker i världen, ligger på 

83 procent. De svenska affärsbankerna har stora mängder eget kapital, hög 

lönsamhet och starka statsfinanser vilket stärker Niemeyers antydan på att LCR 

inte kommer vara ett svåråtkomligt mått för bankerna. 

Med åtanke till att nästan alla svenska storbanker uppnår LCR-måttet, kommer 

de inte drabbas eller uppleva någon större förändring av verksamheten då Basel 

III implementeras. De två storbanker som uppnår kravet har överträffat 

minimumnivån med stor marginal. 
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6 Slutsats 

Följande avsnitt redogör i punktform undersökningens slutsats, vilket besvarar 

studiens frågeställningar. 

 

6.1 Undersökningsfrågor 

Är de nya likviditetskraven nödvändiga för de svenska storbankerna? 

 Likviditetskrav för banker är nödvändigt för en stabil finansiell marknad. 

 Likviditetskrav är nödvändigt för att banker skall ha tillräckligt med 

likvida medel samt undvika bankkriser under t.ex. en lågkonjunktur. 

 

Hur kommer det nya regelverkets likviditetskrav påverka storbankernas kunder? 

 Två av fyra storbanker överträffar miniminivån av LCR.  Den tredje 

banken ligger precis under nivån, och den fjärde har ännu inte 

rapporterat några siffror. 

 Regelverkets likviditetskrav kommer inte ha en signifikant påverkan hos 

de svenska storbankerna. Bankerna har inte problem med att anskaffa 

mer likviditet. De svenska storbankerna har stora mängder eget kapital, 

hög lönsamhet och starka statsfinanser.  

 

Hur kommer de nya kapitaltäckningskraven påverka de svenska storbankerna? 

 Samtliga storbanker uppfyller redan de föreslagna 

kapitaltäckningskraven. 

 De svenska storbankerna kommer inte påverkas negativt av de nya 

kapitalkraven, som det tidigare har antagits.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Vidare undersökningar kring regelverket anses vara relevant efter ett längre 

tidsperspektiv. Det är intressant att studera resultatet samt utvecklingen av 

regelverket, för att sedan jämföra skillnader med Basel II. 

 

Det vore även intressant att undersöka hur kravet om stabil nettofinansiering 

(NSFR) utvecklas och påverkar de svenska bankerna. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

 

1. Vad har ni för åsikter angående Basel III:s nya likviditetskrav Liquidity 

Coverage Ratio (LCR) samt Net Stable Funding Ratio (NSFR)? 

- Hur kommer dessa krav att påverka bankerna? 

- Är dessa krav svåra för banker att uppnå? 

 

2. Hur kommer de nya kapitaltäckningskraven påverka de svenska 

storbankerna? 

- Vilka kostnader medför detta för storbankerna? 

 

3. Hur kommer det nya regelverkets likviditetskrav att påverka 

storbankernas kunder? 

- Hur kommer de kommande kostnaderna delas upp mellan aktieägare 

och kunder? 

- Kommer kostnaden att öka för kunden? 

 

 


