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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 2009 drabbades den Europeiska Unionen av en kris som uppstod i några av 

medlemsstaterna: Spanien, Portugal, Italien, Irland och Grekland. Trots att några storbanker i världen 

hade börjat återhämta sig från finanskrisen som varade 2007 till 2009, fanns det fortfarande banker som 

hade svårt att hantera krissituationen. Grekland är ett av de länder som drabbades av den finansiella 

krisen. Det höga budgetunderskottet samt den icke hållbara statsskulden ligger till grund för krisen.  

Banker är finansiella intermediärer som har viktiga uppgifter i en samhällsekonomi. De ansvarar bland 

annat för kapitalförmedling, betalningsförmedling och riskhantering i det finansiella systemet. 

Bankernas verksamhet förknippas därför med olika risker, bland annat kreditrisken som är den mest 

förekommande risken. 

Syfte: Att undersöka den grekiska krisens påverkan på de svenska storbankerna, genom att ta reda på 

vilka interna regler rörande risker som har ändrats, samt hur kreditrisken hanteras. 

Metod: Studien kommer att behandla intervjuer från de två svenska storbankerna, Handelsbanken och 

Swedbank, en finansanalytiker från Svenska Bankföreningen samt två bankanalytiker från Riksbanken. I 

studien används Basel som teori, där endast kreditrisken beaktas. Även kreditförlustnivån för samtliga 

svenska storbanker, för tidsperioden 2007-2011, undersöks.   

 

Slutsats: De svenska storbankerna har ytterligare förstärkt sin strävan att ha en låg risknivå för att 

hantera oro på den finansiella marknaden. Stresstester genomförs oftare för att identifiera om bankerna 

är tillräckligt kapitaliserade för att kunna bemöta eventuella förluster. Det läggs stor vikt vid att sprida 

risken så bra som möjligt inom verksamheten. Bankerna arbetar aktivt med sina kunder för att ständigt 

minska sina risker och samtliga risker har varit låga. Kapitalet i de svenska storbankerna förstärks 

genom stora intjäningar samt ett ökat eget kapital som beror på nyemissioner. 

Förslag till vidare studier: Att undersöka europeiska och grekiska banker, samt se vilka interna regler 

rörande risker som påverkas under den grekiska krisen. Detta för att senare kunna göra en jämförelse 

med de svenska storbankerna. Tidsperioden kan sträcka sig längre än 2011, eftersom den grekiska krisen 

fortfarande fortgår. Ett annat förslag kan vara att genomföra samma undersökning, men istället för 

kreditrisken undersöka marknadsrisken eller likviditetsrisken. 
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Abstract 

 

Background: 2009 it has occurred a crisis in some of the member states of the European Union: Spain, 

Portugal, Italy, Ireland and Greece. Despite, some major banks in the world had begun to recover from 

the financial crisis that occurred from 2007 until 2009, there were still banks who found it difficult to 

survive. Greece is one of the countries that suffered from the financial crisis. The high budget deficit 

and the unsustainable debt are underlying the crisis. 

 

Banks as financial intermediaries have important function in a nation’s economy. The responsibilities 

include equity brokerage, payment and risk management in the financial system. Banks' activities 

associated therefore with various risks, including credit risk, which is the most prevalent risk. 

 

Objective: To examine the Greek crisis impact on the Swedish banks by studying the internal rules 

regarding risks and how credit risk managed. 

 

Method: The study will deal with interviews from the two major Swedish banks, Handelsbanken and 

Swedbank, a financial analyst from the Swedish Bankers' Association and two banking analysts from 

the Riksbank. The study uses Basel as a theory in which only the credit risk is taking in consideration. 

The loan loss ratio for all major Swedish banks, for the period 2007-2011, are also examined. 

 

Conclusion: The major Swedish banks have further strengthened their desire to have a low level of risk 

to manage anxiety in the financial market. Stress tests conducted more frequently to identify if banks are 

sufficiently capitalized to meet potential losses. It attaches great importance to spread the risk as much 

as possible within the business. Banks are actively working with its customers to continually reduce 

their risks and all risks have been low. The capital of the major Swedish banks reinforced by large 

earnings and increased equity, depending on the new issues. 

 

Suggestions for further study: To investigate European and Greek banks, and see which internal rules 

regarding the risks that have been affected during the Greek crisis. The result can later be possible to 

make a comparison with the major Swedish banks. The time period may extend beyond 2011, though 

the Greek crisis is still going on. Another suggestion might be to conduct the same study, but instead of 

examining the credit risk, examine the market risk. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en presentation av finansiella kriser som har drabbat Sverige och den övriga 

världen. Därefter följer problembakgrunden som består av en diskussion kring den grekiska finansiella 

krisen samt svenska banker och deras regelverk. I kapitlet görs en diskussion som leder till 

problemformuleringen, undersökningsfrågorna, syftet med arbetet samt avgränsningar. 

1.1 Introduktion 
Det finansiella systemet har ständigt drabbats av finansiella kriser. Banker har alltid drabbats av 

bankkriser, men de senaste krisernas omfattningar har aldrig bevittnats tidigare. Bankernas stora 

risktagande har väckt debatt världen över och att hantera och bedöma risk har alltid varit viktiga 

uppgifter för bankerna. När det gäller riskhanteringen har bankernas metoder kritiserats eftersom de 

byggs på historiska data, vilket kan vara ett dåligt underlag för att prognostisera framtida risker. Sedan 

1988, finns en kapitaltäckningslag, Basel 1, för banker i Sverige samt i övriga Europa. Basel 1 är ett sätt 

att skydda bankerna mot eventuella kreditförluster. (Investopedia, 2013) 

På 1990-talet drabbades Sverige av en finansiell kris som skapade en allmän oro i det finansiella 

systemet. ( Ingves, S & Lind, G., 1996) Krisen ledde till att börserna rasade, fastighetspriserna sänktes, 

arbetslösheten ökade, vilka var typiska tecken för en finanskrasch. Sårbarheten av det finansiella 

systemet var mycket stor och ledde till att många personer inte kunde hålla sina löften om att betala 

tillbaka sina krediter till de svenska bankerna. Som följd av detta började kapitalreglerna i banker att 

ifrågasättas, vilket under 2007 resulterade i nya kapitalregler i banker i Europa. Dessa regler 

presenterades under regelverket Basel 2. (Finansinspektionen, 2012) 

 Basel 2 handlade om vilken kapitalbas banker skulle ha i sin verksamhet för att kunna täcka eventuella 

förluster. Kapitalbasen måste ta hänsyn till hur mycket bankens verksamhet är exponerad mot risker. 

Målet med Basel 2 är att öka transparensen i hur verksamheten hanterar risk.  

Ett år efter att Basel 2 infördes, det vill säga 2008, var en ny bankkris aktuell. Krisen drabbade hela 

världen och de internationella påföljderna var betydligt större än den kris som hade uppstått under 1990-

talet. En av de ansvariga i denna kris var de olika amerikanska bolåneinstituten, som erbjöd de så 

kallade NINJA- lånen (No Income, No Job mortgage Applicant) genom felbedömning av dels riskerna 

och dels låntagarnas kreditvärdighet. (Laurence J. Kotlikoff, 2010)  

Den amerikanska krisen har i olika grader påverkat både svenska och utländska banker. Den största 

anledningen till att krisen uppstod berodde på en ökning av utlåningen till låginkomsttagare. Krisen har 
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dels lett till flera företagskonkurser och dels till att bankerna har haft svårt att få tillbaka sina utlånade 

pengar. (Dagens Nyheter, Lukas, 2008)  

Krisen resulterade i striktare lagar och mer kontroll när det gäller bankernas risktagande. Den 

världsomfattande krisen influerade uppenbart den svenska finansvärlden och de svenska bankerna. SEB 

och Swedbanks baltiska verksamheter drabbades av denna kris på grund av stora kreditförluster, som 

var en följd av ofullständiga kreditbedömningar. (Dagens Nyheter, 2010) 

 

1.2 Problembakgrund 
Under 2009 drabbades den Europeiska Unionen av en kris, som uppstod i några av medlemsstaterna: 

Spanien, Portugal, Italien, Irland och Grekland. (Wissén & Wissén, 2011, s. 116-118) Trots att några 

storbanker i världen hade börjat återhämta sig från den amerikanska krisen som uppstod 2008, fanns det 

fortfarande banker som hade svårt att hantera effekterna av krisen, eftersom det handlade om en global 

kris mellan de olika kontinenterna. (Copyriot, 2012). Detta är illustrerat i artikeln The financial crisis in 

Europe: evolution, policy, responses and lessons for the future, av författarna Goddard, Molyneux och 

O.S. Wilson, där de presenterar den finansiella krisen i Västeuropa, från ett nationellt perspektiv och ett 

bankperspektiv för tidsperioden 2007 - 2009. Artikeln förutspår att de drabbade bankerna har en lång 

återhämtningsperiod, vilket beror på en lång väntan på ett krispaket som är under bearbetning. 

Krispaketet är till för att hjälpa bankerna att banta ner sina kostnader, låneskulder samt att ta fram 

rutiner för att hantera risker. (Goddard, Molyneux & O.S. Wilson, 2009) 

Grekland är ett av de länder som drabbades av den finansiella krisen och i artikeln The Greek crisis: 

Causes and implications av författarna Georgios P. Kouretas och Prodromos Vlamis förklaras orsakerna 

till krisen samt utfallet. Det höga budgetunderskottet samt den icke hållbara statsskulden ligger till 

grund för krisen, beskriver Kouretas och Vlamis. Som en lösning till underskottet utfördes en långsiktig 

räddningsplan för de kommande åren, vilket innebar att den grekiska regeringen skulle ta emot ett 

stödpaket från den europeiska unionen samt från IMF, som uppgick till 110 miljarder euro. Det grekiska 

landet har fått en rad skuldnedskrivningar som nästan har lett landet till konkurs. Stödpaketet som landet 

fick är bland annat till för att rädda de grekiska systemviktiga bankerna från att kollapsa. (Kouretas & 

Vlamis, 2010)  

Banker har i allmänhet ett flertal regler i sin verksamhet och allt som innebär risk för banken måste 

hanteras. (Sylvén, J. Bankföreningen, 2012) En bankverksamhet är en komplicerad verksamhet. För att 

den skall bli framgångsrik måste banken ha kreditvärdiga låntagare samt ett effektivt sätt att hantera 
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bankernas mest betydande risk, kreditrisken. Kreditrisken är den risken som uppstår då låntagaren inte 

kan fullfölja sina utlovade betalningar gentemot banken. Kreditrisken hör ihop med andra risker som 

också är en del av riskhanteringen av de svenska storbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och 

Swedbank. De andra riskerna är operationella risker, marknadsrisker, affärsrisker och försäkringsrisker 

och utgör en minoritet i jämförelse med kreditrisken och detta gör kreditrisken till en viktig faktor i hur 

en bank arbetar med risk. (Psillaki, M; Tsolas, I.E. & Margaritis, D., 2010, s. 873-881)  

Banker som har hamnat i kris orsakar betydande ekonomiska kostnader för samhället. Med tanke på 

systemets utsatthet och de eventuella kostnaderna som kan uppstå i samband med en finanskris är det 

därför av stor vikt att staten gör allt för att förhindra eventuella hot som skulle sätta den finansiella 

stabiliteten på spel. (Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2012, s. 9-24) För att minska de negativa 

effekterna som kan uppstå på grund av finansiella kriser som påverkar samhället, skattebetalarna och 

den övriga ekonomin måste välgenomtänkta regelverk utarbetas. Vid bristfälliga regelverk uppstår 

enorma kostnader som drabbar banksektorn och alla berörda parter kring den. Av denna anledning har 

Bank for International Settlement (BIS), som är centralbankens samarbetsorgan, färdigställt ett 

regelverk, Basel. (Wissén & Wissén, 2011, s. 131-132 ) 

När det gäller de fyra svenska storbankerna, Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB, är dessa 

välkapitaliserade ur ett internationellt perspektiv, vilket underlättar deras tillgång till finansiering på 

marknaden trots de finansiella svårigheterna som råder i Europa i dagsläge. En annan aspekt är att 

svenska banker inte är exponerade till de länderna i Europa som har de tyngsta skulderna. Men eftersom 

de svenska bankerna fortfarande finansieras från marknaden i utländsk valuta, är de känsliga mot 

avvikelser som kan förekomma på dessa finansiella marknader. (Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2012, 

s. 51-65) Även om de har en god motståndskraft i dagsläge, kan deras finansiella stabilitet, i det långa 

loppet, påverkas på ett negativt sätt. Riksbanken rekommenderar därför bankerna att utrusta sig väl för 

att klara de högre kraven på kapitaltäckningen från regelverket Basel, som kräver att bankens tillgångar 

klassificeras i riskgrupper. (Wissén & Wissén, 2011, s. 131-132 ) 

Det finns fortfarande stora risker som inte får försummas, eftersom de länderna i Europa som har de 

tyngsta skulderna har pågående betydande problem, vilket drastiskt kan öka oron som redan råder på 

marknaden. Om det skulle uppstå misstro mellan de olika aktörerna på markanaden skulle detta innebära 

ett slut på handeln eftersom de är beroende av varandra. Exempelvis kan ett problem i en marknad lätt 

sprida sig till hela systemet. Detta kan i sin tur få samma effekter på liknande verksamheter. 

(Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2012, s. 9-24)  
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1.3 Problemformulering 
Banker spelar en viktig roll i ett samhälles ekonomi, både som kreditgivande institut och som placerare 

där de tar hand om kundernas pengar. (Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, 2012, s. 6-7, 75 )  

De svenska bankerna lånar ut pengar, som löper ut under en längre tidsperiod än den tidsperiod som de 

finansieras. På detta sätt är bankerna tvungna att förlita sig på omgivningen, det vill säga marknaden och 

allmänheten, vilket gör dem instabila. (Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2012, s. 9-24) Instabilitet kan 

leda till omfattande påföljder för riskhanteringen samt till en dysfunktion av det finansiella systemet. 

(Lehmann & Hofmann, 2010 & Riksbanken, Finansiell stabilitet, 2012, s. 9-35) 

Efter all litteraturgenomgång framgick det att det var bankernas riskhantering som brast under den 

amerikanska finanskrisen. I vårt arbete vill vi veta hur de svenska storbankernas kreditriskhantering har 

påverkats av den grekiska krisen. 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

 Vilka interna regler rörande risker ändras hos de svenska storbankerna under Greklands kris? 

 Hur hanteras kreditrisken i de svenska storbankerna under Greklands kris? 

 Hur förstärks kapitalet i de svenska storbankerna under Greklands kris?  

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka den grekiska krisens påverkan på de svenska storbankerna, genom 

att ta reda på vilka interna regler rörande risker som ändras, samt hur kreditrisken hanteras. 

 

1.6 Avgränsningar  
Vårt val av Grekland motiveras av de senaste mediala uppmärksamheterna kring den grekiska krisen. 

Grekland var det första europeiska landet som någonsin har varit i behov av en finansiell hjälp för att 

inte gå i konkurs, vilket gav upphov till uppmärksamheten från olika media runt om i världen.  

 

Tidsperioden som beaktas i undersökiningen är fem år, från 2007 till 2011. Anledningen till detta är att 

förhoppningsvis hitta en trend rörande bankernas kreditsrisker två år innan samt två år efter krisens 
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början, det vill säga 2009. Vi kommer inte att forska kring krissituationen under 2012, eftersom krisen 

fortfarande pågår.  

 

Under studiens genomförande kommer bankernas regelverk, Basel, att användas som teori. Risker som 

finns i en bankverksamhet kommer att tas upp men inte analyseras, då det kan vara bra att nämna i 

denna kontext. Eftersom att Baselregelverket innefattar många delar, har vi valt att beakta kreditrisken i 

undersökningen, dels för att det är en av de viktigaste riskerna som finns i en bank och dels för att den är 

kopplad till ekonomiska kriser. Även kreditförlustnivån över samtliga svenska storbanker, under den 

valda undersökningsperioden, kommer att presenteras och analyseras i arbetet.  

 

1.6.1 Val av respondenter 

Vi avgränsar oss till intervjuer med Handelsbanken, Swedbank, Riksbanken och Svenska 

Bankföreningen. Handelsbanken och Swedbank är två av de fyra stora bankerna i Sverige och 

klassificeras som universalbanker, eftersom de erbjuder olika sorters tjänster på den finansiella 

marknaden. (Svenska Bankföreningen) Anledningen till att vi har valt Handelsbanken och Swedbank 

beror på att det har varit svårt att komma i kontakt med Nordea och SEB. Även om intervjuer inte skall 

genomföras med Nordea och SEB, kommer dessa banker att undersökas när vi tittar på samtliga 

storbankers kreditförlustnivå.  
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2. Metod  

I detta kapitel redogörs hur undersökningen har genomförts samt de tillvägagånssätten som har använts 

för att uppfylla uppsatsens syfte. Val av metod och arbetets ansats förklaras. Studiens trovärdighet tas 

upp genom diskussion av reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Val av metod 
En fallstudie är en djupgående studie där forskaren fokuserar på en eller ett fåtal undersökningsenheter. 

Att undersöka djupet i undersökningsenheten är viktigt, eftersom en viss situations komplexitet kan 

förklaras närmare samt att vissa faktorer kan upptäckas och synliggöras. Fallstudier kännetecknas även 

av att de inte bara ger ett visst resultat utan även förklarar hur detta resultat har tagits fram.  

 

Vårt val av fallstudie motiveras av att uppsatsen huvudsakligen fokuserar på två av de svenska fyra 

storbankerna, Handelsbanken och Swedbank, som fallstudieobjekt. Anledningen till att studien inte 

fokuserar på de andra svenska storbankerna, SEB och Nordea, beror på att det inte har varit lätt att få 

kontakt med dem. För att kunna dra slutsatser om den grekiska krisens påverkan på de svenska 

storbankerna har vi därför beslutat att gå vidare med Handelsbanken och Swedbank, samt titta på 

samtliga storbankers utveckling av kreditförlustnivå från bankernas respektive årsredovisningar. På 

detta sätt kommer vi att kunna göra en generalisering. Denna forskningsstrategi lämpar sig för vår studie 

inte bara för dess möjlighet att undersöka på djupet, men även för att den ger oss möjligheten att 

använda olika källor för insamling av data, samt använda olika typer av forskningsmetoder. De olika 

typerna av forskningsmetoder som vi skall tillämpa i vår undersökning är en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ metod. (Denscombe, 2009, s. 59-62) 

 

2.1.1 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

Vår studie baseras på en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Den kvalitativa metoden, med 

ett induktivt synsätt, innebär att vi kommer att genomföra semistrukturerade intervjuer med valda 

respondenter.  

 

Vi skall genomföra personliga intervjuer med två respondenter från Handelsbanken och mailintervjuer 

med en respondent från Swedbank, en finansanalytiker från Svenska Bankföreningen och två 

bankanalytiker från Riksbanken. Under intervjuernas gång skall alla respondenter ha tillgång till en lista 

med likadana frågor och ha möjligheten att besvara dessa utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Vi vill 

ge respektive informant friheten att besvara, utveckla samt resonera kring sina svar. Anledningen till att 
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vi har valt denna strategi är att vi inte vill begränsa respondenterna med fastställda svarsalternativ, 

eftersom vår strävan är att komma in i djupet. (Denscombe, 2009, s. 234-235) Vi tror att vår strategi 

kommer att skapa tillräckligt mycket tillit mellan intervjuare och intervjuade, för att kunna maximera 

möjligheten till ett öppet samtal där alla fakta läggs på bordet.  

 

Under intervjuerna kommer vi att återkoppla det vi hört till respondenterna för att kontrollera att vi har 

förstått svaren rätt. Detta kommer att öka validiteteten i våra intervjudata. Eftersom våra frågeställningar 

inte är baserade på känslor, privatliv eller sekretess inom verksamheten tror vi att informanterna 

kommer att vara ärliga i sina svar. (Denscombe, 2009, s. 234-235) 

 

Vi kommer också att, under de personliga intervjuerna, använda oss av fältanteckningar som går ut på 

att anteckna det som sägs under intervjun. Denna kvalitativa metod handlar om att tolka verkligheten, 

vilken kan göras antingen under intervjuns gång eller direkt efter. Vi tycker att respondenterna kommer 

att känna sig mer bekväma med fältanteckningsmetoden än att vi genomför bandinspelningar som kan 

vara hämmande och begränsa deras svar. (Denscombe, 2009, s. 258-259) 

 

För att öka validiteten och reliabiliteten ytterligare i undersökningen skall vi även tillämpa den 

kvantitativa metoden, genom att stärka respondenternas intervjusvar med information tagen från de fyra 

storbankernas årsredovisningar, Riksbankens finansiella rapport och Finansinspektionens skrifter som är 

relevanta för studiens ändamål. (Denscombe, 2009, s. 234-235)  

 

Att vi inte bara riktar våra frågeställningar till Handelsbanken och Swedbank, utan även till de andra 

informationskällorna, Riksbanken och Svenska Bankföreningen, beror på att vi vill få ett stöd åt de svar 

vi får från de svenska storbankerna. På detta sätt får man varierande syn från olika myndigheter. 

(Denscombe, 2009, s. 265-266) Anledningen till att vi lägger stor vikt på Svenska Bankföreningens 

synpunkter över storbankerna är att föreningen har stort inflytande över frågor rörande bankernas 

nuvarande eller framtida regelverk och dess synpunkter, förslag och analyser angående regelsystemet är 

mycket avgörande. (Svenska Bankföreningen) Även Riksbankens analyser och prognoser kring de 

svenska storbankernas finansiella stabilitet är viktiga för genomförandet av vår underökning. 

Myndigheten är Sveriges centralbank, det vill säga bankernas bank, och efterstävar bland annat en låg 

och stabil inflation i landet. (Riksbanken, 2011)  

  

Anledningen till att vi använder oss av intervjuer är att den grekiska krisen är ett komplext fall och att 

den fortfarande är aktuell, vilket gör att relevant och fullständig information saknas. För att kunna 
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genomföra studien behöver vi priviligierad information och de respondenter vi har kontaktat är 

människor som är i en speciell position och är kapabla att informera om sådant som många andra inte 

kan. Det är viktigt att påpeka att studien inte skulle kunna genomföras med tillämpning av enbart 

kvalitativ metod, eftersom vi inte bara kan lita på data som vi får från respondenterna. Vi måste ha i 

åtanke att respondenterna kan vara subjektiva i sina svar, vilket kan påverka resultatet. Enbart en 

kvantitativ forskningsstrategi hade inte heller varit lämplig, då exempelvis vissa nyckeltal som vi 

eventuellt skulle behöva i vår undersökning kanske saknas i bankernas årsredovisningar, vilket skulle 

leda till ett svårtolkat resultat. Intervjudata som vi får måste förstärkas med information som finns 

publicerat, så att båda metoderna kompletterar varandra och på detta sätt ger oss möjligheten att dra 

rimliga slutsatser kring våra resultat. (Denscombe, 2009, s. 232-233) 

 

Eftersom att det är mycket viktigt att genomföra intervjuer med kompetenta människor, vill vi påpeka 

att, vi har fått kontakt med våra respondenter genom snöbollsmetoden. Vi har först kontaktat någon från 

respektive myndighet och sedan blivit hänvisade till rätt person. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 85) 

 

2.2 Primär- och sekundärdata 
I vår studie använder vi oss av rapporter, skrifter och böcker som sekundärdata. Rapporterna som 

användes för att kunna ta fram undersökningsfrågorna och vara en grund till 

informationssammanställningen hämtades från databaserna Söders Scholar och Business Source 

Premier. Även information från Sveriges centralbank, Riksbanken, har varit användbar vid 

formuleringen av undersökningsfrågorna. Sökningar gjordes genom Södertörns Högskolas 

sökfunktioner som finns tillgängliga i skolbibliotekets service. Följande ord har bland annat använts vid 

sökning av relevant litteratur samt vid sökning i databaser: ”Basel”, ”Greklands kris”, ”kreditrisk”.  

Årsredovisningar för de aktuella bankerna för tidsperioden 2007 till 2011 hämtades från bankernas 

respektive hemsidor. 

 

Vi utför även personliga intervjuer och mailintervjuer med representanter från de svenska storbankerna, 

Handelsbanken och Swedbank, Riksbanken samt Svenska Bankföreningen.  På detta sätt stärks det 

sekundärdata, som vi har fått genom rapporter och skrifter, med det primärdata som vi får från 

respektive kompetent informant.  
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2.3 Validitet  

För att påvisa den grekiska krisens inverkan på de svenska storbankerna undersöks den mest 

förekommande risken i en bankverksamhet, det vill säga kreditrisken, som även avspeglar hur risker i en 

bankverksamhet hanteras. Förutom kreditrisken presenteras också kreditförlustnivån över samtliga 

storbanker, i syfte att skapa mer förståelse kring bankernas finansiella situation.  

 

Validitet beskriver på vilket sätt verkligheten, metodvalet och svaret av de valda undersökningsfrågorna 

avspeglas av den valda informationen. (Denscombe, 2009, s. 378, 425) Baserat på denna förklaring 

anser vi att vårt tillvägagångssätt samt all information och alla informanter som vi har tagit del av ger 

vårt arbete en hög validitet. Vårt tillvägagångssätt som baseras på en fallstudieteknik med en 

kombination av en kvalitativ och kvantitativ ansats, ökar variationen och trovärdigheten i vårt sätt att 

samla och välja information bland all data som finns tillgänglig. Vi anser även att vi har varit noggranna 

och resonerat kring vilken information som är mest lämplig att användas för undersökningens ändamål. 

För att säkerställa tillförlitligheten i vårt arbete har vi exempelvis valt att genomföra intervjuer med flera 

kompetenta respondenter. Med detta menar vi att vi inte endast har förlitat oss på en respondents svar, 

utan valt att även ta del av andra respondenters synpunkter kring våra frågeställningar. Förutom detta 

har vi även förstärkt tillförlitligheten genom användning av flera rapporter och böcker som behandlar 

det undersökta ämnet. 

 

2.4 Reliabilitet  
Genom att genomföra personliga intervjuer med representanter från respektive myndighet kommer 

reliabiliteten i vår studie att vara hög. Vi anser även att reliabiliteten kommer att stärkas ytterligare, 

eftersom rapporter och skrifter från viktiga myndigheter kommer att användas. På detta sätt kommer vi 

att få en bild av de svenska storbankernas påverkan av den grekiska skuldkrisen. De finansiella 

rapporterna från Riksbanken och Finansinspektionen anser vi är pålitliga, eftersom de ger en opartisk 

bild av landets och bankernas finansiella situation. I dessa rapporter beskrivs krav, rekommendationer 

och regler som banker bör uppfylla och följa. Bankernas årsredovisningar är också av hög kvalité, vilket 

kan stärka reliabilitetet ytterligare. 

 

2.5 Metodkritik 

Eftersom vår studie baseras på en kvalitativ och kvantitativ ansats som forskningsstrategi, och vi drar 

våra slutsatser utifrån både finansiella rapporter och intervjudata som vi får från respondenter, är vi 

medvetna om att denna metod kan innebära vissa risker. Generaliseringarnas trovärdighet utifrån 
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studiens resultat kan upplevas låg, vilket betyder att forskaren måste med stor försiktighet undvika 

misstro samt visa, med hjälp av tidigare studier eller vetenskapliga artiklar, att det undersökta fallet 

liknar andra studier av samma typ.  Denna kritik mot fallstudier är vi beredda att bemöta med hjälp av 

noggrant valda vetenskapliga artiklar som liknar vår studie. Eftersom Greklands kris är komplex och är 

pågående, är det svårt att hitta pålitlig skriftlig information som kan användas under undersökningens 

gång. (Denscombe, 2009, s. 72, 258, 268) 

 

Ett annat besvärligt tillstånd med fallstudier är att det kan vara svårt att fullfölja dem, med tanke på att 

det är svårt att hitta respondenter som vill vara behjälpliga och besvara våra frågeställningar objektivt. 

Att genomföra personliga intervjuer och gruppintervjuer samt bearbeta intervjudata kan både vara svårt 

och tidskrävande för forskaren. Vi är medvetna om att intervjuer inte alltid kan vara tillförlitliga, 

eftersom endast enstaka människor tillfrågas om ämnet samt intervjuarens uppfattningar kan innebära en 

viss subjektivitet. Tillförlitligheten skulle vara mycket större om fler antal människor inom samma 

verksamhet tillfrågades och fler svar kunde fås. Men detta är tyvärr inte möjligt för oss, på grund av 

begränsade kontaktytor och tidsbrist.  

 

Eftersom vi, under intervjuerna, har valt att göra fältanteckningar är vi också medvetna om dess brister. 

Det svåra är nämligen det att alla fältanteckningar som görs under den personliga och gruppintervjun 

måste sammanställas och bearbetas på ett fungerande sätt. Vi vet att det alltid kan finnas en risk som 

innebär att man har misstolkat något svar eller att man inte har hunnit anteckna något mycket avgörande 

för studien. Det kan vara svårt att vara objektiv när man antecknar respondenternas svar, men detta löser 

vi genom att vi alltid är två personer som intervjuar samt antecknar. På detta kan vi senare jämföra våra 

anteckningar och komplettera varandra.  

 

Vårt försök att komma i kontakt med flera banker utan framgång har lett till en begränsad empiri. Men 

med hjälp av intervjuerna, anser vi att vi har fått tillräckligt med information, vilken hjälper oss att dra 

paralleller med de valda teorierna, för att senare kunna dra en slutsats. 

 

Vi har tidigare skrivit att vi, genom semistrukturerade frågor, vill ge frihet till respondenterna att 

besvara och reflektera kring frågorna utifrån sina kunskaper och erfarenheter, men vi är också medvetna 

om att semistrukturerade frågor kan ge icke-standardiserade svar. Alla besvarar frågan på sitt sätt och 

det är forskarens uppgift att sammanställa dessa, så att en tydlig struktur skapas och en generalisering 

kan göras i efterhand. (Denscombe, 2009, s. 258, 268, 269) 
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Med de personliga intervjuerna kan intervjuarens tonläge ha en viss påverkan på respondenten. Om 

studien skulle göras om vid ett senare tillfälle, skulle slutsatsen vara annorlunda. Detta kan bero på hur 

respondenten tolkar de olika frågorna, hur intervjuaren påverkas av respondenten eller hur respondenten 

påverkas av intervjuaren. (Bryman & Bell, 2001, s. 64-69) 

 

Intervjuer via mejl tror vi är pålitliga på grund av att allt som skrivs som e-post sparas i datasystemet 

och är synligt, vilket i sin tur leder till att ansvariga på myndigheten är trovärdiga i sina svar. Det är även 

så att de intervjuade får mer tid på sig att reflektera över och besvara frågeställningarna, vilket kan 

resultera i välgenomtänkta och bra formulerade svar som underlättar intervjuarens datasammanställning 

i efterhand. Risken för att någon form av obehag uppstår mellan respondent och intervjuare minskar och 

även detta kan öka validiteten i våra intervjudata. (Denscombe, 2009, s. 247-249) 

 

2.6 Källkritik  
För att kunna få korrekta svar på våra frågeställningar har vi dels valt att genomföra intervjuer med 

experter från respektive organisation, och dels använda oss av pålitliga rapporter och skrifter för att 

stärka reliabiliteten i våra intervjudata. De personer som vi intervjuade har en mycket väsentlig position 

i respektive organisation, vilket tyder på att de har tillräckligt med kunskap och erfarenhet kring vårt 

ämnesområde. En del av informationen som vi använder i studien baseras på rapporter och skrifter från 

svenska storbanker, Riksbanken och Finansinspektionen. Dessa anser vi är stabila och pålitliga, 

eftersom de illustrerar bankernas finansiella ställningar i landet. Vi använder oss även av tillförlitliga 

böcker för att kunna hänvisa till vårt tillvägagångssätt och metodval. Förutom dessa, utgör vetenskapliga 

artiklar och tidigare forskningar en stor och viktig del av vår studie. Eftersom de är hämtade från 

Södertörn Högskolas databaser, Söders Scholar och Business Source Premier, anser vi dessa som 

tillförlitliga.  
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3. Teorier 

Kapitlet inleds med en presentation av bankernas verksamhet i det finansiella systemet och vilka risker 

som förekommer i en bankverksamhet. Därefter presenteras undersökningens teoretiska referensram 

Baselregelverket och de delarna av regelverket som är relevanta för studien.  

 

3.1 Bankernas verksamhet i det finansiella systemet 
Det finansiella systemet ansvarar för tre centrala uppgifter i samhällsekonomin, vilka är 

kapitalförmedling, betalningsförmedling och riskhantering. Dessa uppgifter utförs av finansiella 

intermediärer på de finansiella marknaderna. (Funered, 1994, s. 19-22) 

 

Bankerna är tydliga exempel på finansiella intermediärer som uppfyller viktiga funktioner för samhället, 

dels som resursomfördelare, som innebär att förmedla kapitalöverskott till det finansiella systemet, och 

dels som löptidstransformerare, som innebär att omvandla ett kortfristigt inlånat kapital till en långfristig 

kredit. (Funered, 1994 s. 125) Banker har en viktig roll som kreditgivande institut och som placerare, 

där de tar hand om kundernas kapital. Som kreditgivande institut erbjuder banker lån till olika aktörer på 

marknaden. Bankernas nära och långvarig relation till sina kunder, har gjort dem till experter när det 

kommer till att bedöma och övervaka de kreditrisker som kan uppstå. (Riksbanken, Den svenska 

finansmarknaden, 2012, s. 6-7, 75 ) 

 

De fyra storbankerna i Sverige som även klassificeras som affärsbanker är Handelsbanken, Nordea, 

Swedbank och SEB. Bankerna har tillsammans en stark ställning och utgör en betydande roll för den 

svenska ekonomin. Det går dock inte att klassificera alla dessa som likartade. Det finns en stor 

konkurrens mellan dessa banker eftersom samtliga har olika typer av prissättning, distributionssätt, 

betjänar olika typer av kunder samt erbjuder olika tjänster. En gemensam egenskap som affärsbankerna 

har är att samtliga har möjlighet att erbjuda alla typer av finansiella tjänster till sina kunder. De är även 

universella, vilket innebär att deras in – och utlåningsrörelse är mångskiftande och sträcker sig till hela 

kreditmarknaden.  

 

In- och utlåningen kan även betraktas som svenska bankers kärnverksamhet. (Thunholm, L.E., 1989, s. 

36 & Svenska Bankföreningen, 2013) Inlåningen, i form av kassaöverskott och sparmedel, kommer från 

allmänheten, det vill säga från olika insättare som privat personer, fonder, företag m.m. (Thunholm, 

L.E., 1989, s. 63-64, 78-79) I slutet av 2010 var bankernas inlåning från allmänheten 2 403 miljarder 
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kronor, där svenska hushåll utgjorde 45 procent, svenska företag 27 procent och inlåning från utlandet 

18 procent, enligt Bankföreningen. (Svenska Banföreningen, 2013) 

 

Utlåningen till allmänheten handlar däremot om kreditgivning till bankens kunder, vilket i sin tur är en 

säkerhetsfråga som alltid innebär vissa risker. (Thunholm, L.E.1989, s. 63-64, 78-79) De svenska 

bankernas utlåning till allmänhet och kreditinstitut sker till den största delen inom Norden. Nordea har 

en liten del av sin utlåning inom Sverige, en del av sin utlåning i de baltiska länderna och den största 

delen av utlåningen sker inom andra nordiska länder. Däremot har SEB och Swedbank en mycket stor 

utlåning i de baltiska länderna. Det är viktigt att poängtera att i jämförelse med 2010 har det under 2011 

skett en tydlig nedgång i de svenska bankernas exponeringar mot europeiska länder, som har drabbats av 

obestånd. Enligt Riksbankens rapport har det, sedan 2008, skett en minskning i den totala utlåningen i 

Baltikum, vilket kan förklaras dels med att en del av utlåningarna har resulterat i kreditförluster för de 

svenska bankerna och dels med att obeståndet i de baltiska länderna har orsakat en minskning i 

efterfrågan på lån. (Riksbanken, 2011, Finansiell stabilitet, 2011:2, s. 38-39) Bankernas utlåning i slutet 

av 2010 var 2 874 miljarder kronor, varav 37 procent motsvarade en utlåning till svenska företag, 28 

procent motsvaradehushållen och 30 procent utländska låntagare. För att säkerställa sin likviditet och ha 

en stabil finansiell ställning på marknaden använder bankerna sig av räntesättningar på in- och 

utlåningar, vilka i sin tur är starkt beroende av penningmarknadens räntor. Förutom dessa räntor avgörs 

räntesättningen av kreditsökandens kreditvärdighet, den risk som finns i åtagandet, konkurrens och 

finansieringskostnad. (Svenska Bankföreningen, 2013)  

 

Förutom hantering av in- och utlåningar har banker även stort ansvar för betalningsförmedlingen i den 

finansiella sektorn. Betalningsförmedlingen innebär enkla betalningar, betalning med en eller flera 

mellanhänder och olika transaktioner med värdepapper, som exempelvis aktier och obligationer. I syfte 

att utföra dessa betalningar på ett korrekt sätt finns en välutvecklat, enkel och säker finansiell 

infrastruktur, som gör att information om en genomfört transaktion finns tillgänglig för de inblandade 

aktörerna. (Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, 2012, s. 104-107) 

 

3.1.1 Finansiella risker i en bankverksamhet 

Bankernas verksamhet förknippas med olika typer av risker som kan minimeras, omfördelas och 

spridas, men aldrig nedbringas till noll. (Funered, U.E., 1994, s. 45) Risk kan definieras och tolkas på ett 

flertal sätt, bland annat som de effekter av lönsamheten som kommer med utfallet. (Bessis, 2010 & 

Yancov, 2009, s. 1647-1654) 
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Risker fungerar som dynamiska processer och ändras ständigt, och därför är det avgörande att jobba 

aktivt för att hantera risker. (Carrington, 2010)  

 

Bankernas funktion som resursomfördelare och löptidstransformerare i det finansiella systemet 

resulterar i stora kredit- och likviditetsrisker i bankernas verksamhet. (Funered, U.E., 1994, s. 39 & 

Svenska Bankföreningen, 2013) För att kunna begränsa riskexponeringen så mycket som möjligt införs 

regler i bankerna, som exempelvis handlar om hur stor kapitalbas som en bank måste ha för att kunna 

erbjuda kredit till allmänheten. Anledningen till att bankverksamheten styrs på detta sätt är för att kunna 

skydda både bankens och insättarnas kapital från eventuella risker. (Funered, U.E., 1994, s. 45) 

Bankerna använder sig av en riskreduceringsfunktion som innebär en spridning av bankens 

kapitalresurser rent geografiskt och över olika branscher. Tillämpningen av denna funktion innebär att 

bankerna, vid sidan av en räntemarginal, tar ut avgifter från sina kunder, precis som de gör när de 

erbjuder andra typer av tjänster. Denna portföljeffekt ger en lägre genomsnittlig risknivå, men undviker 

inte kreditrisken helt, vilket beror på den faktor att den rörelse som bedrivs av kunderna är starkt 

förknippad med bankverksamheten. Eftersom att riskexponeringen måste minskas i en bankverksamhet, 

har det blivit nödvändigt att införa regler för kreditbedömning och kapitaltäckning i bankerna. (Funered, 

U.E., 1994, s. 27) 

 

Inom den svenska banksektorn utgör kreditrisken den största risken som finns på bankernas 

tillgångssida, vilket kan förklaras med att tre fjärdedelar av bankernas totala tillgångar består av 

bankernas utlåning till allmänhet och kreditinstitut. (Riksbanken, 2011, Finansiell stabilitet, 2011:2, s. 

38-39) Kreditrisken innebär en osäkerhet som uppstår när en kredit beviljas från banken. Banken kan 

aldrig vara helt säker på att låntagaren kommer att betala tillbaka sin kredit och detta gör att en 

osäkerhet uppstår mellan långivare och låntagare. Anledningen till en sådan osäkerhet är däremot det 

faktum att det inte är helt möjligt att förutspå den samhällsekonomiska och företagsekonomiska 

utvecklingen samt att det finns en icke balanserad informationsfördelning mellan båda parterna. För att 

banken skall kunna säkerställa sig på kundens återbetalningsförmåga görs en kreditbedömning, som går 

ut på att undersöka kreditsökandens ekonomiska tillstånd. Även bankens interna kapital och likviditet är 

av stor vikt när en kredit skall beviljas.  

 

Förutom kreditrisken kan också likviditetsrisken uppstå, vilken innebär att bankens likviditetsreserver är 

otillräckliga och dess solvens gentemot kunderna är begränsad. (Funered, U.E., 1994, s. 43) 

Likviditetsrisken är den mest naturliga risken inom banker då den finansieras på kort tid men lånas ut 

under en betydande längre löptid. Det måste finnas möjlighet för bankerna att kunna omsätta medel 
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vilket underlättar för dem att hålla sina löften. Likviditetsrisken är kopplad till kreditrisken då bankerna 

har ansvaret för kundens kreditrisk. Skulle det finnas tveksamheter runt kreditrisken i en bank blir det 

svårt för banken att kunna finansiera sig på den finansiella marknaden samt att kunna sälja vidare lånen. 

(Bessis, 2010 & Greuning & Brajovic, 2009)  

 

Den tredje stora risken förknippad med bankverksamhet är ränterisken, som handlar om att bankerna 

kan påverkas negativt av förändrade räntenivåer. (Funered, U.E., 1994, s. 43)  

 

 

3.2 Sverige under den amerikanska krisen 2007-2009 

Alla finansiella kriser som händer i världen påverkar Sverige även om det inte är en stor ekonomi. 

Svenska banker har mer och mer verksamheter utomlands och även om Sverige måste förlita sig på 

omvärlden, är Sverige en av de nationer som hanterade bäst de olika svårigheterna som uppstod 

tillsammans med finanskrisen 2008. De svenska storbankerna hade en bra lönsamhet och kunde på detta 

sätt skaffa sig en kapitalbuffert. Bankerna har kunnat driva sina verksamheter även under svåra 

tidsperioder, dels  för att de har haft en liten exponering till de finansiella system som låg till grund för 

finanskrisen och dels  för att de har begränsat sina utlåningar. Trots denna varsamhet, har den finansiella 

krisen ändå haft negativa effekter i Sverige. (Öberg, 2009) 

 

Under finanskrisen påverkades banker mest av alla företag på grund av att de hade svårigheter att 

hantera risker i sina verksamheter på enhetsnivå. Företag som däremot inte drabbades lika hårt, hade en 

tendens att ha ett övergripande tillvägagångssätt för hela verksamheten när det gäller riskhanteringen. 

(Hartmann, 2010, s. 697-702) Den finansiella krisen hade en negativ påverkan på Swedbank, vilket 

berodde på att banken var involverad med Lehman Brothers som gick i konkurs. (Rosén, 2008) De 

svenska myndigheter, som Finansinspektionen och Riksbanken, fick därför hjälpa de drabbade bankerna 

Swedbank och SEB för att kunna hantera effekterna av krisen. Detta blev möjligt genom att erbjuda 

olika åtgärder i form av garantiprogram för bankerna. (Öberg, 2009)  

 

För att fortsätta driva sin verksamhet efter krisen, var bankerna tvungna att reflektera över hur de skulle 

gå till väga. Bland många lösningar skulle bankerna, bland annat starta sina verksamheter om från 

början, i syfte att skapa en mer realistisk bild kring de risker som förekommer i en bankverksamhet. De 

kunde även ha varningssignaler, som ökande kreditförluster, för att snabbt kunna upptäcka eventuella 
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problem och lösa dessa innan de blev allt för omfattande. En annan viktig aspekt var att bankerna måste 

vara mer restriktiva med utlåningar. (Goddard et al., 2009) 

 

Finanskrisen har stärkt behovet av bankernas riskhantering, som är en viktig del av bankens verksamhet. 

De banker som hade expanderat sin kreditverksamhet för att vara lönsamma, var också de banker som 

drabbades mest genom den finansiella krisen. (Jorion, 2009, s. 923-933) Att det har funnits banker som 

har mysslickats med sina riskhanteringar, berodde på att dessa förlitade sig på historiska data, vilket 

ledde till att andra risker förbisågs. Som en lösning till denna problematik, förklarar Lehmann och 

Hofmann att ansvariga i en bank får använda sitt förnuft när det gäller arbete med riskhantering. 

Klassiska riskmått och stresstester får kombineras. Däremot påpekar Lehmann och Hofmann att 

motgångar inte kan hindras av riskhanteringen, men att riskhanteringen istället kan leda till att banker 

blir medvetna om eventuella försämrade resultat. (Lehmann & Hofmann, 2010) 

 

De banker som däremot hanterade krissituationen bättre var de som hade en hög andel 

långfinansieringar.  Bankernas andel av långfinansieringar borde öka ännu mer, om de i framtiden vill 

minimera risken för att hamna i kris. (Eichler et al., 2010, s. 876-885).  

 

3.3 Basel 
Bankernas ofullständiga regelverk anses, av Bank for International Settlement (BIS), som är 

centralbankens samarbetsorgan, vara en mycket viktig anledning till finanskrisens uppkomst. För att 

undvika finansiella kriser som påverkar samhället, skattebetalarna och övriga ekonomin måste 

välgenomtänkta regelverk utarbetas. Vid bristfälliga regelverk uppstår enorma kostnader som drabbar 

banksektorn och alla berörda parter kring den. 

 

Bank for International Settlement (BIS) har färdigställt ett regelverk, Basel.  Basel kräver att bankens 

tillgångar klassificeras i riskgrupper. Beroende på hur mycket riskgraden är i tillgången multipliceras 

var och en av riskgrupperna med en procentsats. Hur stor procentsatsen blir avgörs utifrån varje 

tillgångs riskgrad. (Wissén & Wissén, 2011, s. 131-132, 175) 

När det gäller kapitaltäckingen, kräver Basel att det ska finnas en nivå av kapital för att skydda en banks 

tillgångar mot risker. Varför just fokus finns på tillgångar är för att skulder i regel är kända, då det finns 

villkor för avtal. Till skillnad från bankskulder kan banktillgångar minska eller stiga i värde. Vid mycket 

svåra tider finns även en risk att banklån inte kan betalas tillbaka eller att värdepapper säljs, eftersom 

deras värde minskar på marknaden.
 
Basel I, som är den första i Basel-regelverket, var under användning 
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när den finansiella marknaden drabbades av finanskrisen. Det var riskerna som var väsentliga under 

denna period, som orsakade en svår obalans. (Douglas, 2010) 

 

Basel II är nästa steg i det internationella bankregelverket. Den är bättre än den tidigare versionen, 

eftersom här finns ännu fler riskklasser där krediter kan uppdelas i. Idén är att, via bankens tillgångar, 

bättre kunna se de risker som kan framträda. Basel II tar även hänsyn till kapitalbehov som krävs för 

andra möjliga, kostsamma risker. Ett exempel på sådana är operativa risker, som kan bestå av felaktiga 

uträkningar. En skillnad mellan det tidigare regelverket och Basel II är att, Basel II omfattar en mer 

detaljerad information angående bankernas risker. Enligt detta regelverk är det tillräckligt för bankerna 

att hålla ett tvåprocentigt belopp av aktiekapitalets riskvärderade tillgångar.
 
(Wissén & Wissén, 2011, s. 

131-132)  

 

Trots de förbättringar som har gjorts i Basel II har det visat sig att det fortfarande finns brister som Basel 

II inte kan hantera. Detta är finanskrisen ett klart bevis på. Regelverket tar fortfarande inte tillräcklig 

hänsyn till all riskexponering. Därför har BIS utfärdat det senaste regelverket som heter Basel III. Detta 

för att både minska risken för uppkomsten av framtida finansiella kriser samt bättre kunna hantera 

förluster som förekommer inom banksektorn. (BIS, 2012) Det nya regelverket innebär krav för mer och 

bättre kapital och även krav som talar om vad som skall räknas in i kapitalet. Det krävs också en ökning 

av både kapital och likviditet. De delar som räknas in i kapitalet, men som måste skärpas är exempelvis 

hybrider, goodwill och latenta skatteskulder. 

 

Enligt Basel III måste balansräkningarna innehålla mer kapital/aktiekapital jämfört med tidigare 

regelverk, vilket skall användas i avsikt att kunna hantera eventuella, framtida förluster. Det är ett 

faktum att bankernas aktiekapital påverkas negativt vid förekommande förluster, varför det måste 

förstärkas tillräckligt. Det som händer vid aktiekapitalets slut är att de eftersatta skulderna minskar i 

värde. Detta kan i sin tur leda till att de eftersatta skulderna tar slut, vilket resulterar i att bankens 

långivare påverkas negativt. När detta sker kommer aktiekapitalet in i bilden och fungerar som ett skydd 

för dessa långivare. De kommer alltså inte att drabbas av möjliga förluster eller konkurs tack vare det 

höjda aktiekapitalet. Jämfört med Basel II håller Basel III ett 7 procentigt belopp av aktiekapitalets 

riskvägda tillgångar, vilket är betydligt högre än Basel II. Beloppet av aktiekapitalets riskvägda 

tillgångar på 7 % utgörs av ett minimikapitalkrav och kapitalkonserveringsbuffert. Minimikapitalkravet 

går upp till 4,5 % av de riskvägda tillgångarna och kapitalkonserveringsbufferten till 2,5 %. 

(Wissén & Wissén, 2011, s. 131-132, 175)  

 



23 

 

Enligt det nya regelverket, leder ett eventuellt fall i bankernas kapital till en del inskränkningar vid 

utlämning av aktieutdelningar. Enligt kraven får kapitalet inte understiga 7 %. Det är även möjligt att en 

kontracyklisk buffert, som är ett kapitalkrav på 2,5 %, presenteras. En kontracyklisk buffert innebär 

alltså en ökning av kapitalet långt innan finansiella svårigheter är på gång. Tillsammans med detta 

införande går minimikapitalkravet upp till 9,5 % av aktiekapitalets riskvägda tillgångar. Men en 

ytterligare procentuell ökning betyder inte att det inte skall förekomma begränsningar vid utlämning av 

aktieutdelningar, utan tvärtom. Allt beror på de berörda bankernas förmåga att fullfölja det nya 

regelverkets kapitalkrav. (Wissén & Wissén 2011, s. 131-132, 175)  

 

Basel III består av tre pelare: 

Enligt pelare 1 skall en verksamhet kontinuerligt kunna motivera en kapitalbas som består av minst den 

totala av de kapitalbaserna för marknadsrisker, kreditrisker samt de operativa riskerna. Detta är i 

enlighet med lagen (2006:137) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. 

(Finansinspektionen) 

 

 
Kreditrisk är den risk som finns i all typ av verksamhet där pengar lånas ut och där personen som tar lån 

inte kan återbetala den. (Arstberg, 2005) Upplysning om risker kan hjälpa banker att förbättra sig. 

(Finansinspektion, 2007 a) Det finns två metoder för att kunna ta fram den kreditrisk som finns i 

verksamheten, schablonmetod och intern riskklassificeringsmetod (IRK-metoden).  

 

Operativa risker är de förluster som förekommer av interna misslyckanden, bland annat fel hantering av 

rutiner, dålig planering m.m.
 
Marknadsrisker är ändringar i priser och volatilitet i de olika marknaderna. 

(Handelsbanken, 2010)  

 

Enligt pelare 2 ställs krav på företag vid hantering och bedömning av risker i verksamheten, så att 

verksamheten inte påverkas på ett negativt sätt. För att kraven skall följas av företaget har 

Finansinspektionen (FI) bearbetat fram en metod, intern kapitalutvärdering, som går ut på att företaget 

skall kunna klara sig mot eventuella risker som det utsätts för. FI skall bland annat se till att företaget 

uppfyller de olika kraven genom den så kallade, samlad kapitalbedömning. (Finansinspektionen)
 

 

Pelare 3 ställer krav på de olika bankerna i den meningen att de är skyldiga att ge information om risker 

samt kapitaltäckning, och även exponeringen och hanteringen av dessa risker. (Finansinspektionen)  
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3.2.1 Kapitaltäckningsgrad 

Kapitaltäckningsgraden avspeglar bankens stabilitet samt reserver för att kunna bemöta eventuella 

risker. Det är ett mått på hur det egna kapitalet förhåller sig till tillgångarna med hänsyn till 

kreditförlusterna. I bankernas tillgångar finns lån för vilka det finns stora risker för kreditförluster. 

Kapitaltäckningsgraden mäts i procent och får inte understiga 8 %, enligt regelverket Basel III. En bank 

som har en kapitaltäckning som överstiger 10 % har större möjligheter att expandera.
 
 

Kapitaltäckningsgraden beräknas med hjälp av följande formel: 

Kapitaltäckningsgrad (%)= Kapitalbas / ( Kreditrisk +Marknadsrisk +Operativ risk)  

(Aktiespararnas aktieskola, 1998) 

Tier 1 – kapital  

Tier 1 – kapital utgör en stor del av kapitalbasen och består av kärnprimärkapital, vilket är innehållna 

vinstmedel samt aktiekapital. Kärnprimärkapitalet är viktigt på grund av att det kan täcka eventuella 

förluster bäst. En liten del av Tier 1 – kapital kan bestå av lånat kapital i form av förlagslån samt 

hybridkapital. Med förlagslån menas lån som är efterställda och har dålig prioritet om en konkurs skulle 

uppstå. Hybridkapital kan beskrivas som en blandning av aktie- och lånekapital. Basel III höjer 

minimikravet för det totala kapitalet som bankerna måste hålla i form av Tier-1 kapital med 2 

procentenheter, det vill säga från 4 till 6 % av de riskviktade tillgångarna. (Riksbanken, Penningpolitisk 

rapport, 2010, s. 44, 46)  

 

Tier 2 – kapital  

Tier 2 – kapital är den mindre delen av kapitalbasen och har en dålig kvalité, vilket beror på riskviktade 

tillgångar. Med riskviktade tillgångar bestäms hur liten eller stor del av tillgångarnas nominella värde 

som ska täckas med kapital. Riskvikter ges till bankernas tillgångar. Låga riskvikter ges till tillgångar 

som innebär låga risker. Sådana kan exempelvis vara kassa och statsobligationer med hög kreditkvalité. 

Höga riskviket ges däremot till tillgångar med höga risker. Ett exempel kan vara företagsutlåning med 

dålig kreditvärdighet. Regelverket Basel III har ett minimikrav på bankerna, vilket innebär att det kapital 

de skall hålla i form av kärnkapital höjs från 2 till 4,5 % av de riskviktade tillgångarna.  I syfte att 

bestämma storleken på bankernas olika slag av kapital, multipliceras de riskviktade tillgångana med 

kapitaltäckningskvoter, som är fastställda i Basel III. Det minimikrav som bankerna måste uppfylla när 

det gäller hur mycket Tier 1 – och Tier 2 – kapital de totalt måste hålla, förblir 8 % av de riskviktade 

tillgångarna. (Riksbanken, Penningpolitisk rapport, 2010, s. 45, 46)  
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3.2.2 Kapitalkonserveringsbuffert  

Kapitalkonserveringsbuffert innebär att bankernas kärnprimärkapital kommer att höjas med 2,5 

procentenheter och totalt förbli 7 %. Enligt regelverket skall bankerna ha svårare att lämna 

aktieutdelningar om det minimikrav på 7 % inte uppfylls. I samband med införandet av en 

kapitalkonserveringsbuffert skall banker vid goda tider hålla kapitalbuffertar med hög kvalité, som kan 

användas vid eventuella förluster och under oroliga tider. För att banker skall undvika sina möjligheter 

för utdelning av vinstmedel måste de vara varsamma vid användningen av denna kapitalbuffert. (BIS, 

2012 & Riksbanken, Penningpolitisk rapport, 2010, s. 46) 

 

3.2.3 Kontracyklisk kapitalbuffert  

En kontracyklisk kapitalbuffert kan sägas vara en utvidgad form av kapitalkonserveringsbufferten. 

Under svåra tider med mycket hög kredittillväxt skall den kontracykliska kapitalbufferten skydda 

bankerna. Procentmässigt ligger den mellan 0 och 2,5 och utgörs av kärnprimärkapital samt annat 

högkvalitativt kapital som kan täcka eventuella förluster. I samband med att kärnprimärkapitalet ökas 

ytterligare med 2,5 % under goda tider, kan bankernas krav på totalt kärnprimärkapital uppgå till hela 

9,5 %. (BIS, 2012 & Riksbanken, Penningpolitisk rapport, 2010, s. 46) 

 

3.2.6 Kreditförlustnivå 

Kreditförlustnivå avgörs av kostnaderna som uppstår i samband med att banken lånar ut pengar. Det är 

en del av lånet som banken tror sig inte kunna få tillbaka från låntagaren. (Finansinspektionen, 2012, s. 

16) Kreditförlustnivån kan säga mycket om en banks lönsamhet. Eftersom det i känsliga perioder, som i 

ekonomiska kriser, kan vara svårt för kredittagarna att hålla sina löften att betala tillbaka sina fordringar. 

För att kunna göra en rimlig jämförelse, sätts kreditförlustnivån i relation till den totala utlåningen som 

är både utlåning till kreditinstitut och allmänheten. Man kan då konstatera den procent av den totala 

utlåningen som banken tappar. 

 

Det är svårt att predicera nivån på kreditförluster. Men i det långa loppet är en kreditförlustnivå på 1 % 

ganska bra. Kreditförlustnivå beräknas med hjälp av följande formel: 

Kreditförlustnivå (%) = Kreditförluster/Total utlåning 

(Aktiespararnas aktieskola, 1998) 
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4.  Tidigare forskning  

I kapitlet presenteras tidigare studier om bankernas regelverk Basel, bankernas organisation för 

hantering av risker i sina verksamheter samt hur banker bemöter den finansiella krisen som uppstod 

mellan 2007 och 2009.  Dessa studier är lämpliga och avgörande för vår undersökning, eftersom de 

senare kommer att användas för att kunna analysera och dra slutsatser. 

 

4.1 Essays on Credit Markets and Banking  
Ulf Holmberg beskriver i sitt arbete hur den senaste finanskrisen som inträffade mellan åren 2007 till 

2009 har påverkat den svenska kreditmarknaden, samt hur banker har agerat. Han konstaterade att 

”decentraliserade banker” klarar sig bättre under tider med finansiella oroligheter än ”centraliserade 

banker”. Detta förklarar han med att ”decentraliserade banker” har mer kontroll på sina kunder, eftersom 

de har en nära relation och vet därför vilka kunder som är kreditvärdiga. För ”centraliserade banker”, 

som däremot har mycket av sin utlåning utanför huvudmarknaden kan det finnas en stor skillnad i risk 

på grund av att de kan ha svårt att kontrollera sina resurser.  

 

Banker som har en solid lokal position har en tendens att påvisa en bättre framgång i en lågkonjunktur. 

Ulf Holmberg påpekar också att den svenska kreditmarknaden har drabbats av en ”credit crunch”, det 

vill säga att bankerna har begränsat sina kreditgivningar på den svenska marknaden, och gett sig ut på 

outforskade marknader istället. Han föreslår att detta kan förhindras genom en reglering om hur fort 

kreditrisk får samlas av en bank.  

 

Ulf Holmberg tycker att ”credit crunches” kan förebyggas med de nya Basel 3 regleringarna, eftersom 

bankerna skall vara självständiga även i oroliga tider. Detta för att skydda sig mot potentiella 

kreditförluster utan att förvänta någon hjälp från staten. (Ulf Holmberg, 2012) 

 

4.2 Basel III Accord: “Where Do We Go From Here? “ 
I studien beskriver Peter Went hur Basel III-avtalet reglerar det riskbaserade kapitalet samt hur 

regelverket fungerar som tillsyn för principer och risker för metoder i banksektorn. Medan 

mikrotillsynsregelverket Basel II:s syfte är att säkerställa en mer ansvarsfull, säkrare och sundare bank, 

försöker Basel III att ta upp de effekter av systemiska risker som sammankopplade finansiella institut 

sprider. Studien tar också upp konsekvenser som det nya regelverket innebär för bankens och 

riskhanteringens framtid. 
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Went fortsätter med följande citat: ”Never let a crisis go to waste -refining risk-based capital regulation 

post the financial crisis”(Went, P., 2010, s. 2) och menar att varje finansiell kris för med sig egna 

lärdomar. Den nuvarande finansiella krisen har erbjudit och fortsätter att erbjuda möjligheter till 

politiker, tillsynsmyndigheter, beslutsfattare samt finansiella institutioner att ta upp diskussioner om hur 

det globala finansiella systemet skulle kunna göras om och förbättras. Regelsystemen borde ge 

tillsynsmyndigheter de befogenheter de behöver för att på så sätt kunna kontrollera välbefinnandet hos 

de individuella bankerna samt de sammankopplade internationella bankerna. Förutom de verktyg som 

fanns i den mikroprudentiella regleringen Basel II vill Basel III hitta lösningar till de risker som är 

kopplade med de finansiella instituten. (Went, P., 2010) 
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5. Empiri 

De intervjuer som har genomförts med Swedbank, Handelsbanken, Riksbanken och Svenska 

Bankföreningen presenteras närmare i detta kapitel. Därefter ges en kort presentation av de övriga 

svenska storbankerna, SEB och Nordea. Kreditförlustnivån över samtliga svenska storbanker redovisas 

med ett diagram, syfte att ytterligare förstärka våra intervjudata. Kapitlet avslutas med en 

sammanställning av empirin.  

5.1 Sammanställning av intervjuer 

5.1.1 Swedbank 

Swedbank är en av de största bankerna i Sverige och har en bred kundkrets som består av både 

privatpersoner och företag. Banken har en ledande position i Sverige när det gäller antalet 

privatpersoner och företagskunder, där privatpersonerna utgör totalt 7,9 miljoner och antalet 

företagskunder uppgår till 600 000. Swedbank har även många kontor som är belägna inte bara inom 

Sveriges gränser utan även utomlands. Estland, Litauen, Lettland, Finland och Norge är bara fem av de 

13 länder där banken har sin verksamhet. För Swedbank är kundens behov och närheten till dem 

avgörande, då banken alltid strävar efter att ha nöjda och återkommande kunder för att kunna växa i 

fortsättningen. En god kvalité och förmåga att hantera kapital och likviditet är förstås minst lika viktiga 

långsiktiga strategier i verksamheten. (Swedbank AB) 

 

Den 1:a november 2012 intervjuade vi Andreas Frid, Investor Relations Manager, på Swedbank, via e-

postkorrespondens. Frid har arbetat i Swedbank sedan 2003. Respondenten berättade om 

företagskulturen inom Swedbank som baseras på en traditionell bankmodell, vilken innebär att banken 

alltid sätter kunden i fokus och relationen till kunden är av stor vikt. Swedbank har även strikta regler 

när det gäller att ta beslut över ett uppdrag eller delegera till någon annan. Även om en ansvarig har 

överlåtit beslutsrätten av ett uppdrag till någon annan inom verksamheten, ligger det största ansvaret 

fortfarande på den person som har överlämnat uppdraget.   

 

Respondenten definierade risk som en negativ inverkan på Swedbank och skrev att begreppet omfattar 

två faktorer. Den första faktorn handlar om hur stor chansen är att en händelse kan uppstå och den andra 

handlar om hur den inträffade händelsen kan påverka Swedbank. Det är mycket viktigt för banken att 

sprida ut risken så genomtänkt som möjligt, vilket bara blir möjligt genom att banken anskaffar sig 

kunder som både är privatpersoner och företag. När det kommer en fråga om kreditgivning till kunder 

undersöker Swedbank noggrant kundernas kassaflöden samt deras förmåga att återbetala sina lån.    
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I sitt svar berättade respondenten att Swedbank strävar efter att ha en låg risknivå. För att banken skall 

ha möjligheten att klara av stressade miljöer, strävar banken efter ett långsiktigt tänkande. Detta innebär 

alltså att om bankens kärnprimärkapital minskar, får minskningen inte överstiga tre procentenheter 

under oroliga tider.  

 

Kreditrisken är den mest centrala risken i Swedbank och innebär dels den risk som kan uppstå när 

kredittagare inte återbetalar sina lån och dels risken som kan uppstå när bankens eventuella garantier 

inte kan ”rädda” det utlånade beloppet, berättade respondenten i sitt svar. Han poängterade också att 

marknadsriskerna i Swedbank är låga.  

 

Respondenten skrev att gällande kreditriskerna använder Swedbank den så kallade interna 

riskklassificeringssystemet i samband med olika självutvärderingar.  Banken använder sig även av olika, 

ständigt genomförda stresstester som går ut på att ta reda på hur mycket banken kommer att påverkas av 

eventuella reformer i omvärlden. Förutom stresstesterna används olika slags analyser som görs av 

Koncernens Riskkontroll. Dessa analyser visar i vilket mån bankens risker influeras av omgivningen.  

 

Respondenten påpekade att Swedbank och andra svenska banker inte hade svårt att få tillgång till 

finansiering, eftersom det under den europeiska skuldkrisen alltid har funnits intresse från utländska 

investerare när det gäller Nordiska och svenska papper. Detta beror på att Sverige har bedömts vara ett 

”safe heaven” i jämförelse med andra länder i världen. Swedbank har haft höga kapitaliseringsnivåer, 

låg risk i balansräkningen, minimala exponeringar mot GIIPS (Grekland, Italien, Irland, Portugal och 

Spanien) och en hög intjäningsförmåga genom den grekiska krisen. I samband med detta har investerare 

blivit mer intresserade av bankens emissioner. Respondenten förklarade i sitt svar att kapitalet i 

Swedbank förstärks dels genom bankens intjäningsförmåga och dels genom att den har en minskad risk i 

sin balansräkning. Kapitaliseringen i banken har under de senaste åren stärkts, genom en förbättrad 

kapitaleffektivitet i banken och dess goda förmåga att generera vinst. Till frågan om varför Swedbank 

har låga kreditförluster, besvarade respondenten att banken ständigt minskar risken och förebygger 

eventuella problem, genom att den aktivt arbetar med sina kunder. Swedbank har ”gynnats” dels av 

lågräntemiljön och dels av den positiva makroutveckling som Sverige och Baltikum har haft de senaste 

åren. Respondenten underströk att detta inte är en konsekvens av den grekiska krisen utan snarare av en 

utveckling i de baltiska marknaderna.  

 

I sitt svar påpekade respondenten även att det ständigt genomförs lokala stresstester, vilka har påvisat 

låga kreditförluster och en bra kreditportfölj. Resultatet har även varit detsamma när en del stresstester 
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har genomförts av den europeiska banktillsynskommittén (CEBS). Precis som för Swedbank, ser 

situationen för de andra svenska storbankerna likadan ut.  

 

5.1.2 Handelsbanken 

Handelsbanken är en av Sveriges största och viktigaste banker och bedriver sin verksamhet förutom i 

Sverige även i länder som Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Bankens kundkrets utgörs av 

både privat- och företagskunder och dess verksamhet sträcker sig till totalt 24 länder. För 

Handelsbanken är nöjda kunder, deras behov och närheten till dem mycket viktiga faktorer för en 

fortsatt framgång och en växande verksamhet. Banken som organisation är decentraliserat vilket gör att 

allt som har med kunden och dess behov att göra går att lösa på närmaste kontor. Handelsbanken strävar 

bland annat efter långsiktighet, hög lönsamhet, låg kreditförlustnivå och kundlojalitet. (Handelsbanken 

AB) 

 

Den 6: e november 2012 genomförde vi intervjuer med Patrick Nielsen och Lars Höglund på 

Handelsbanken. Patrick Nielsen, Senior Relationship Manager på Handelsbanken, ansvarar för bankens 

risker mot andra banker och länder. På Handelsbanken har han arbetat i 13 år. Lars Höglund, Head of 

Debt Investor Relations på Handelsbanken, ansvarar för bankens finansiering och upplåning och har 

arbetat inom verksamheten i 14 år. Intervjun varade i cirka en timme. 

 

Respondenterna började med att berätta om de kulturella reglerna som råder inom Handelsbanken.  När 

det gäller att besluta om affärer, berättade respondenterna, att banken har en decentraliserad politik. Med 

detta menar de att när en fråga om utlåning till kunder kommer fram kan kontorschefen själv bevilja ett 

visst belopp för utlåning. Gällande kreditrutinerna har bankkoncernen gemensamma riktlinjer, helt 

centraliserad. Om beloppet däremot är större tas beslutet längre in i systemet. Det är i slutändan 

kontorschefens beslut som gäller, poängterade respondenterna.  Denna är en ovanlig modell i ett 

internationellt perspektiv och föredras speciellt när banken vill etablera sig på andra marknader. Banken 

strävar efter en långsiktig kundrelation och kreditrisken bedöms alltid ifrån kundens 

återbetalningsförmåga av krediten.  

 

Respondenterna fortsatt med att påpeka att det råder låg tolerans gällande risk inom Handelsbanken. 

Man undviker medvetet att göra högriskaffärer även om affärerna skulle innebära stora vinster.  Risker 

inom Handelsbanken är förknippade med kreditrisken, eftersom verksamheten bedrivs enligt denna 

affärmodell, det vill säga att den har en så låg risktolerans som möjligt. Att hitta kunder som är 
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kreditvärdiga och kunder som kommer att återbetala sina lån är av stor vikt för banken, berättade 

respondenterna. Detta har lett till att Handelsbanken har haft lägst kreditförluster i flera år jämfört med 

andra banker.   

 

Angående bankens interna regler rörande risker, berättade respondenterna att det råder olika typer av 

risker på Handelsbanken.  I likhet till Swedbank är kreditrisken den mest centrala risken inom banken. 

Kreditrisken är risken att bankens kunder inte kan hålla sina löften om att återbetala sina krediter, vilket 

leder till förluster för banken. Andra risker som respondenterna talade om var marknadsrisken samt den 

operativa risken. Marknadsrisken är risken som är kopplad till förändringar på den finansiella 

marknaden och den operativa risken är den risk som är kopplad till den mänskliga faktorn eller själva 

verksamheten.  

 

Respondenterna ansåg att Handelsbanken har kunnat finansiera sig genom den grekiska krisen tack vare 

goda likviditetsreserver samt låga kreditförluster. De förklarade att banken har god tillgång till 

finansiering, både kort- och långsiktigt. Detta har lett till att banken har haft möjlighet att låna ut pengar 

till marknaden. Handelsbankens lönsamhet har också bidragit till att de har klarat sig bra jämfört med 

andra banker, eftersom de har haft lätt tillgång till kapital. 

 

Respondenterna påpekade även att bankens kärnprimärkapital ökar och överstiger till och med det 

rekommenderade kravet på 7 %, enligt Basel III. Handelsbanken har 17,9 % kärnprimärkapital enligt 

Basel II och 15,9 % enligt Basel III. Kravet för kärnprimärkapital som kommer att gälla från och med år 

2015 ligger på 14, 5 %, förklarade respondenterna. Med detta betonade de att banken redan i dagsläge 

(år 2012) har tillräckligt stort buffert för att kunna bemöta eventuella ekonomiska svårigheter. De 

berättade också att anledningen till att Handelsbanken och de andra svenska storbankerna har större 

buffertar än de europeiska bankerna, beror på Regeringens krav och rekommendationer. På detta sätt 

kan svenska storbanker klara sig undan en eventuell hot på egen hand och utan att staten blir inblandad. 

 

Respondenterna berättade även om att banken ständigt genomför olika stresstester för att ta reda på hur 

mycket kreditförluster de kan få under olika scenarion och hur mycket kapital de har i dagsläge. Dessa 

tester har visat att Handelsbanken har tillräckligt med kapital för att kunna hantera eventuella hot och 

förluster.  

 

Till frågan om hur det kommer sig att Handelsbanken klarar sig igenom den grekiska krisen, berättade 

respondenterna att Sverige inte har någon exponering mot Grekland eller direkt länk till banker i de 
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skuldtyngda länderna i Europa. Sverige har inte haft någon efterfråga på export med Grekland, eftersom 

Grekland inte är något producerande land. Eftersom svenska banker inte gör några affärer med grekiska 

banker har Handelsbanken låga riskexponeringar mot den grekiska krisen, förklarade respondenterna. 

Handelsbanken, tillsammans med 65 andra europeiska banker, ligger med säkerheter i centrala organet 

EBA. Det är även så att dessa banker har utländska åtaganden och goda relationer internationellt, om det 

skulle uppstå en fråga om att gå i konkurs. För att drabbas så lite som möjligt av en eventuell konkurs, 

erbjuds banker försäkringsprodukter som innebär att de försäkrar sig mot förluster av statspapper. 

Avslutningsvis påpekade experterna att Handelsbanken har en bra kontroll över de olika riskerna som 

finns. 

 

5.1.3 Riksbanken 

Riksbanken är Sverige centrala bank och har till uppgift att hålla penningvärdet på en stabil nivå. 

Riksbanken ansvarar för att försörja Sverige med sedlar och mynt. (Riksbanken)  

 

Den 26 oktober 2012 intervjuade vi Ida Hilander och Hannes Janzén från Riksbanken via e-

postkorrespondens. Respondenterna är bankanalytiker på avdelningen för finansiell stabilitet på 

Riksbanken och har arbetat inom verksamheten i två respektive tre år. 

 

Respondenterna berättade i sina svar att kapitalet i de svenska bankerna har stigit upp, till följd av en 

ökning av det egna kapitalet samt en minskning av de riskvägda tillgångarna. I ett internationellt 

perspektiv är de svenska storbankerna välkapitaliserade, poängterar respondenterna. 

Kapitaliseringsprocessen började redan 2008 med nya emissioner och bankerna har minskat antalet 

affärer med hög risk, exempelvis med de baltiska länderna. Nya krav på kärnprimärkapitalet skall 

implementeras i de svenska bankerna för att de även i fortsättningen, under oroliga perioder, skall kunna 

göra aktieutdelningar. Detta förverkligas med den kontracykliska bufferten, förklarade respondenterna i 

sina svar.  

 

Angående bankernas riskprofil, skrev respondenterna att kreditrisken är den mest förekommande risken 

och är cirka 85 % av de totala riskvägda tillgångarna. De operationella riskerna utgör ungefär 10 % samt 

resterande risker som är 5 % är sammankopplade till marknadsrisker.  

 

Respondenterna berättade i sina svar att de svenska bankernas kreditförluster började stiga under 2008, 

vilket först och främst var ett resultat av de stora kreditförlusterna i Baltikum. Utvecklingen av 
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bankernas kreditförluster illustreras i Riksbankens stabilitetsrapport. De påpekade därefter att de 

svenska bankernas exponeringar mot Grekland och de andra länderna med statsfinansiella problem varit 

små under hela perioden. Eftersom de svenska storbankernas lokala och utländska filialer har en 

koppling, kan oro på en utländsk filial smitta av sig till de inhemska verksamheterna i det ursprungliga 

landet. De svenska bankernas senaste stabilitet beror på att deras stora intjäningar. Bankerna har ökat sitt 

eget kapital beroende på nyemissioner. Detta för att kunna anpassa sig till de nya kapitalkravnivåerna, 

både från investerare och myndigheter.  

 

I de svenska storbankerna utgör kreditrisken den dominerande risken, eftersom bankernas tillgångar 

utgörs av kreditgivning, förklarade respondenterna. Marknadsrisken är en liten del av de totala riskerna 

på grund av att bankernas tillgångar har små exponeringar mot riskfyllda marknader. De svenska 

bankerna lånar mest ut till länder i Norden och de har små exponeringar mot PIIGS- länderna (Portugal, 

Irland, Italien, Grekland Och Spanien).    

 

Respondenterna skrev att de svenska storbankerna (SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken) har 

förstärkt sina kärnprimärkapital i enlighet med Basel II. En fjärdedel av denna utveckling beror på 

nyemissioner från bankerna samt att bankerna har behållit en stor del av sin intjäning som en del av det 

egna kapitalet.  

 

Respondenterna skrev också att de svenska storbankerna är bra på att hantera stora kreditförluster, vilket 

illustreras med stresstester. De stresstesterna som görs av Riksbanken är till för att se hur 

motståndskraftiga de svenska bankerna är i oroliga tider.  

 

Till frågan om de svenska storbankernas möjlighet till finansiering under den grekiska krisen, svarade 

respondenterna att de svenska bankernas marknadsfinansiering har varit lättare under de senaste åren. 

De svenska bankerna anses vara trygga, eftersom de har stabila kapital samt nästan icke existerande 

exponeringar gentemot de länderna som är skuldsatta i södra Europa. En annan fördel är att Sverige har 

stabila statsfinanser, påpekade respondenterna. De berättade i sina svar att de flesta bankerna i världen 

hade svårt att finansiera sig under 2008, vilket också drabbade de svenska storbankerna. Det uppstod då 

en förtroendekris mellan banker i samma väva, som den sub-prime krisen och Lehman Brothers fall. 

Detta gjorde att Riksbanken lånade ut extra finanser till de svenska storbankerna för att underlätta för 

dem. Många centralbanker fortsatt med utlåningen medan Riksbanken avslutade sin utlåning 2010. Till 

följd av den första oron kom investerare att söka sig till säkrare banker, vilket har ”gynnat” de svenska 

bankernas finansiering eftersom de anses vara stabila. 
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Respondenterna ansåg att investerare har blivit mera riskmedvetna, vilket snarare har gynnat svenska 

banker. För många banker från Sydeuropa har finansieringen försvårats. De svenska bankerna upplånas 

genom finansiering från marknader, bestående av både svenska och europeiska. Europeiska banker från 

starka finansiella europeiska länder har lätt att få finansiering från de olika finansiella marknaderna. 

Detta syns genom större emissioner från banker med ett högt kreditvärde än vad det har varit tidigare.   

 

5.1.4 Svenska Banföreningen 

Svenska Bankföreningen representerar svenska banker genom att skapa förutsättningar för företag och 

hushåll i Sverige. Föreningen kommer med synpunkter till lagar rörande banker. (Svenska 

Bankföreningen) 

 

Den 24 oktober 2012 intervjuade vi Jonny Sylven, Senior Adviser på Svenska Bankföreningen, via e-

postkorrespondens. Sylven har arbetat på Bankföreningen sedan augusti 2011. Han har även tidigare 

arbetat på Swedbank i tjugo år som bland annat kredit-, bank- och aktieanalytiker. 

 

Respondenten berättade angående bankernas regelverk och förklarade att den interna regleringen 

varierar för respektive bank och att regleringen av bankernas risktagande inte är utformat på samma sätt 

inom samtliga banker. Bankernas regler om risktagande kan exempelvis innebära att om den beviljade 

krediten överstiger två miljoner kronor måste antalet låntagare vara två. Respondenten påpekade i sitt 

svar att regleringen är utformat även efter hur mycket risk bankerna är villiga att ta.  

 

Respondenten skrev att kreditrisker, marknadsrisker (valutarisker, ränterisker), likviditetsrisker och 

operationella risker är de olika risker som förekommer inom en bank. När det gäller kreditrisken, 

förklarade respondenten att det kan handla om att banken inte går över en viss mängd riskvägda 

tillgångar (RWA) eller att den inte vill ha någon skevhet i sin exponering. Han underströk att regler om 

kreditrisk är föränderliga över tiden, vilket dels beror på förändrade affärsmöjligheter och dels på 

bankernas icke beständiga uppfattning om begreppet risk. Den egna verksamhetens fasställda mål och 

regler är mer betydelsefulla för verksamheten jämfört med andra regler. Respondenten förklarade att 

bankerna har stora avdelningar för att kunna hantera risker och att majoriteteten av personalen som 

arbetar med kreditgivning även arbetar med att hantera eventuella risker. De större bankerna har blivit 

mycket bättre på att hantera eventuella risker jämfört med tidigare, påpekade respondenten. Hanteringen 

av riskerna blir möjlig, både genom en informationssamling för att lättare kunna se var kreditriskerna 

kan förekomma och genom att riskerna beräknas med hjälp av nya modeller. Banker gör sig medvetna 
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om hur andra verksamheter i världen påverkas av viktiga makroekonomiska förändringar, som till 

exempel konjunktursvängningar. Respondenten förklarade också att banker bygger upp system i syfte 

att kunna fördela kapital för kreditrisker som de tar. De bygger även upp system för att kunna hantera 

den förväntade risken, vilket sker via en korrekt prissättning av risken. Han poängterade även att arbetet 

med kreditrisken innebär en viss svårighet vid kartläggningen av förlusten vid betalningsinställelsen 

(LGD). Men respondenten påpekade tydligt i sitt svar att banker i Sverige är mycket ”gynnade”, vilket i 

sin tur resulterar i mycket instabila uppskattningarna av LGD.  

 

Respondenten berättade i sitt svar att, i de svenska storbankerna, utgör kreditrisken den största risken. 

Detta kopplade han sedan till att bankerna undviker vissa typer av låntagare, vissa branscher och vissa 

regioner i syfte att förhindra eventuella kreditrisker. Angående elimineringen av valuta- och ränterisker, 

förklarade respondenten att bankerna använder sig av olika derivat. För att däremot minska 

likviditetsrisken måste bankerna dels bygga upp goda likviditetsreserver och dels skaffa sig lång 

finansiering. 

 

För att referera till den grekiska krisen, berättade respondenten att under tidsperioden 2007 till 2011 har 

de svenska storbankerna ökat sin kapitaltäckning, vilket även är fallet för de flesta bankerna i världen. 

En ökning av kapitaltäckningen är däremot inte orsakat av Greklandskrisen, poängterade respondenten. 

Behovet av en ökad kapital för de flesta bankerna berodde på bankernas förluster som uppstod kring 

2008. Dessa förluster hade sina rötter i exponeringen mot den amerikanska bolånemarknaden, på ett 

eller annat sätt, förklarade respondenten. Däremot hade förlusterna i de svenska bankerna orsakats mer 

av exponeringen mot Baltikum. Respondenten fortsatt med att skriva att ett tvång uppstod för bankerna 

att förbättra sina finansieringsmöjligheter, då förtroendet för bankerna var låg på marknaden. För att 

möjliggöra detta ökade bankerna sin kapitalisering och på så sätt förbättrades situationen för långivarna. 

Han poängterade att även reglerare ville höja kraven på kapitaltäckning, vilket nådde sin höjdpunkt för 

svenska banker när svenska myndigheter bestämde att de svenska bankerna skulle ha extra höga krav. 

Enligt respondenten, har allt detta uppstått på grund av den ökade osäkerheten om bankernas 

hanteringsförmåga av kriser, och inte på grund av Greklandskris.   

 

Respondenten berättade noga i sitt svar att de svenska bankerna inte har påverkats av den grekiska 

krisen. Anledningen till att de har klarat sig igenom krisen hittills är att de har haft största delen av sin 

exponering i norra Europa, varit välkonsoliderade och byggt upp mycket stark likviditet.  För att 

förstärka detta berättade han också att samtliga svenska banker har kunnat finansiera sig på marknaden 

genom hela krisen. När det däremot gäller att investera i stater har svenska banker blivit mer försiktiga. 
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Han förklarade att det i dagsläge finns en besvärlig situation i Europa som har lett till att alla europeiska 

banker har haft möjlighet att låna via ECB. De svenska bankerna fick däremot inget stöd från 

Riskbanken. Som anledning till detta, berättade respondenten att svenska banker har goda 

finansieringsförmågor och att de därför inte behöver någon statlig hjälp. Detta har i sin tur lett till ett 

högt kreditpåslag på finansieringskostnaden för svenska banker.  

 

Respondenten reflekterade även över bankernas interna regler gällande kapitaltäckningsregelverket. Han 

förklarade att efter införandet av de nya kapitaltäckningsreglerna (CRD) kommer Tier 1 och Tier 2 inte 

kunna fungera i kapitalbasen. Han var även tveksam över hur bra Tier 2 kommer att fungera. 

Respondenten berättade också att samtliga banker är mindre beroende av Tier 1 och Tier 2, på grund av 

att de istället har mer högkvalitativt och riktigt kapital i sina kapitalbaser.  

 

Respondenten skrev i sitt svar att beståndsdelarna i kapitalbasen kommer att vara en del olika buffertar, 

bland annat konserveringsbuffert och kontracyklisk buffert. Han poängterade att dessa regler inte gäller 

än och utformningen av regelverket är inte klart. Enligt respondenten kommer regler kring dessa 

buffertar att styra interna regler som utvecklas av bankerna. Men på vilket sätt detta kommer att fungera 

är fortfarande oklart, berättade respondenten.  

 

Till frågan om hur kapitalet stärks i de svenska storbankerna svarade respondenten att de svenska 

bankerna ha goda intjäningsförmågor och är välkapitaliserade, vilket gör att de befinner sig i en betydlig 

bättre situation i jämförelse med många andra banker. Enligt respondenten, kommer de svenska 

bankerna att fortsätta klara sig igenom svåra perioder genom att göra goda vinster, inte dela ut alldeles 

för mycket av vinsten samt vara försiktiga när det gäller risktagande. De svenska bankerna har 

beredskap att hantera förluster, eftersom de i dagsläge har stora kapitalbaser, ansåg respondenten. Han 

påpekade dock att bankerna måste vara ännu mer kapitaliserade om kravet på kapital ökar samtidigt som 

det uppstår eventuella förluster. I detta läge är det mycket viktigt för en bank att kunna fortsätta följa 

kapitaltäckningsreglerna, då banken annars riskerar att avskaffas. Eftersom en avskaffning inte är att 

föredra, underströk respondenten att det är mycket viktigt för en bank att ha betryggande marginaler till 

nivån för kapitalkravet.  

 

Respondenten fortsatt med att berätta om att finansiärer är mer försiktiga i dagsläge och att de kräver 

högre riskpremier. Dock påstod han att svenska banker anses som trygga och stabila i en rörig omvärld, 

vilket gör att situationen för dem blir annorlunda. De svenska bankernas upplåningskostnader kan inte 

jämföras med andra bankers, eftersom de inte får något ekonomiskt stöd från Riksbanken. För att vara 
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mer tydlig, målade respondenten upp ett scenario där ECB minskar sitt stöd till bankerna. Han påpekade 

att detta scenario kommer att bli verklighet i framtiden och att de svenska bankerna förmodligen 

kommer att få betalt för sin ståndaktighet. Med detta kommer investerarna att återigen välja svenska 

banker, förklarade respondenten.  

 

5.2 Presentation av övriga svenska storbanker  

5.2.1 SEB 

SEB är en av de fyra svenska storbankerna i Sverige och har en ledande position i Norden. SEB är ett 

företags – och investmentbank med totalt 17 000 anställda. Banken driver sin verksamhet i 20 länder 

och har sina kunder inte bara i Norden utan även i Baltikum och Tyskland. Kunderna och deras behov 

sätts alltid i centrum och för SEB är närheten till kunderna en mycket viktig faktor, då banken alltid 

eftersträvar långsiktiga relationer. Verksamhetens kundkrets utgörs av privatpersoner, banker, olika 

typer av företag och institutioner. Kunderna erbjuds tjänster som exempelvis rådgivning, transaktioner, 

sparande m.m. (SEB) 

 

5.2.2 Nordea 

Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa och är en av de största bankerna i Sverige. Banken 

driver sin verksamhet inte bara i hemlandet utan också i andra nordiska länder och länder som Ryssland, 

Polen, Litauen osv. Banker betjänar både privata kunder och företagskunder. Kunderna sätts alltid i 

centrum där långvariga och nära relationer med dem skapas för att kunna erbjuda en högkvalitativ 

betjäning. (Nordea)  
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5.3 Kreditförlustnivå över samtliga svenska storbanker 

 

Diagram 1: Kreditförlustnivå (%) över samtliga svenska storbanker. 

 

(Egen utarbetat diagram). 

(Handelsbanken AB, 2011, s. 2 & SEB AB, 2011, s. 17 & Swedbank AB, 2011 & Nordea AB, 2011, s. 

91) 

 

Diagram 1 visar att Handelsbanken, Nordea och SEB har en kreditförlustnivå som understiger 1 %, för 

tidsperioden 2007-2011. Swedbank har däremot en kreditförlustnivå som understiger 1 %, för 

tidsperioden 2007-2008 . Under 2009 stiger kreditförlustnivån för Swedbank till närmare 2 %, för att 

under 2010-2011 understiga 1 %.   

 

Enligt diagram 1, konstaterar vi att samtliga svenska storbanker uppfyller kraven för en kreditförlustnivå 

på 1 %. Detta tyder på att bankernas kunder har kunnat återbetala sina krediter till bankerna, även under 

tidsperioden 2007-2011, då de svenska storbankerna har haft små exponeringar mot Grekland.  

 

Vi anser att anledningen till att kreditförlustnivån för Swedbank överstiger 1 % under 2009 kan ha ett 

samband med finanskrisen i Baltikum 2008. Då Swedbank har en del av sin verksamhet i de baltiska 

länderna för exponeringen en större omfattning än övriga svenska storbanker. Detta kan förklaras med 

stora utlåningar till banker i de baltiska länderna. Vi är dock medvetna att andra yttre faktorer kan ha 

haft inverkan på kreditförlustnivån under 2009.   

 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2007 2008 2009 2010 2011

Kreditförlustnivå över svenska 
storbanker 

Handelsbanken

Swedbank

SEB

Nordea (uträknad)



39 

 

Utifrån diagramet, konstaterar vi också att samtliga svenska storbanker har en bra lönsamhet, eftersom 

de har en stabil kreditförlustnivå under den undersökta tidsperioden.  De relativt låga kreditförlusterna 

har underlättat för bankerna att förstärka sitt kapital under den grekiska krisen. Detta betyder att 

samtliga svenska storbanker har klarat sig undan den grekiska krisen än så länge, vilket också 

konstaterades av respondenterna från Handelsbanken, Swedbank, Riksbanken och Svenska 

Bankföreningen. Detta resultat bekräftar ytterligare faktumet att de svenska bankerna har haft nästan 

icke existerande kreditförluster under den grekiska krisen, vilket tyder på att de har klarat sig bra under 

denna kris. 

 

5.4 Sammanställning av empiri 
 

1. Vilka interna regler om riskhantering ändras hos de svenska storbankerna under Greklands kris? 

Swedbank – Banken har ytterligare förstärkt sin strävan att ha en låg risknivå för att hantera oro på den 

finansiella marknaden, genom ständigt förekommande stresstester. Det läggs även stor vikt av att sprida 

risken så bra som möjligt inom verksamheten. Banken arbetar aktivt med sina kunder för att ständigt 

minska risker och samtliga risker har varit låga.  

Handelsbanken – Det råder låg tolerans för samtliga risker inom banken samt ökande granskning av 

högriskklassificierade affärer. Stor fokus läggs på kreditvärdiga kunder. Stresstester genomförs oftare 

för att identifiera om banken är tillräckligt kapitaliserad för att kunna bemöta eventuella förluster. 

Riksbanken och Svenska Bankföringen – Då det handlar om bankernas interna regelsystem kunde 

respondenter inte ha något stort insyn i denna fråga. 

2. Hur ändras kreditrisken i de svenska storbankerna under Greklands kris?  

Swedbank – Kreditrisken har inte ändrats i samband med den grekiska krisen, eftersom banken har 

påvisat låga kreditförluster och en bra kreditportfölj.  

 

Handelsbanken – Kreditrisken har inte ändrats i samband med den grekiska krisen, eftersom banken har 

påvisat låga kreditförluster och en bra kreditportfölj. 

 

Riksbanken – De svenska bankernas kreditförluster har hållit sig på en låg och stabil nivå, vilket har lett 

till en stabil kreditrisk. 
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Bankföreningen – På grund av små exponeringar mot Grekland har de svenska bankerna knappast haft 

några kreditförluster.  

 

3. Hur förstärks kapitalet i de svenska storbankerna under Greklands kris?  

Swedbank – Banken har höga kapitaliseringsnivåer och en bra intjäningsförmåga, låg risk i 

balansräkningen samt en förbättrad kapitaleffektivitet.  

Handelsbanken – Kapitalet förstärks genom goda likviditetsreserver och en bra lönsamhet. 

 

Riksbanken – Kapitalet i de svenska storbankerna förstärks genom stora intjäningar samt ökat eget 

kapital, beroende på nyemissioner. 

 

Bankföreningen – De svenska storbankerna förstärker sitt kapital genom sina stora intjäningar som leder 

till en god kapitalisering. 
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6. Analys  

I kapitlet analyseras empirin, vilken sedan jämförs med tidigare forskning och teorier som är relevanta 

för undersökningen. Avsnittet innefattar även tolkningar och reflektioner kring resultatet, för att senare 

kunna dra slutsatser samt besvara våra undersökningsfrågor.  

 

Vi inledde intervjun med att fråga respondenterna om vad de ansåg att risk var. Det observerades tydligt 

att samtliga hade svårt att ge en klar definition av begreppet risk. Det togs upp ett flertal risker, till 

exempel kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk. 

 

En av respondenterna definierade ändå risk som: ”en negativ inverkan…”, ”handlar om hur stor 

chansen är att en händelse kan uppstå…”,” handlar om hur den inträffade händelsen kan påverka 

banken”. (Andreas Frid, Swedbank) Respondenterna är ense om att kreditrisken är den viktigaste risken 

som finns inom verksamheten. 

 

Hur ansvaret är fördelat i de två svenska storbankerna, Swedbank och Handelsbanken, ser ungefär 

likadant ut. Styrelsen är ansvarig att ta fram tydliga riktlinjer för hur man skall hantera kreditrisken. 

Bankpersonalen och Vd:n ser däremot till att riktlinjerna följs.  

 

Det är förståeligt hur svårt det är för respondenterna att ge en klar och tydlig definition av begreppet 

risk. Kreditrisken är den risken som är mest betydande för en bank, vilket författaren Bessis håller med 

om. (Bessis, J., 2010) Orsaken till detta kan vara att kreditrisken är omfattande. Det är bankerna själva 

som exempelvis bestämmer vilka som skall få lån och hur mycket. Bankerna måste samtidigt ta hänsyn 

till olika händelser som kan inträffa, som i sin tur kan påverka kundens återbetalningsförmåga. Det är 

inte lätt att förutspå framtiden och det händer ständigt saker i omgivningen som kan påverka kunden. 

 

Utifrån sammanställningar av intervjuerna genomförda med de två svenska storbankerna, Swedbank och 

Handelsbanken, konstaterar vi att båda bankerna förknippar risk med kreditrisk. Detta tyder på att 

bankerna har samma uppfattningar vad det gäller risk. Efter intervjuerna med Riksbanken och 

Bankföreningen, förstärktes bilden av att kreditrisken är den största risken inom storbankerna. Samtliga 

banker har en decentraliserad kreditpolitik, vilket underlättar för ytterligare kontroll av kreditrisker som 

kan uppstå inom verksamheten. Både Handelsbanken och Swedbank har en lågriskprofil och tänker 

långsiktigt för att kunna bemöta eventuell oro på den finansiella marknaden. Bankerna har blivit 

försiktigare när det är fråga om högriskaffärer. Detta tyder på en förbättring av riskhanteringen inom 

bankerna, vilket även är ett av de nya förslagen av Basel III, enligt Went (Went, P., 2010). De riktlinjer 
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som finns vad gäller kapitaltäckning för den enskilda krediten är tydliga, vilket kan skydda banken mot 

eventuella förluster om kunden inte kan betala tillbaka sina skulder.  

 

De mest drabbade bankerna i finanskrisen från 2007-2008 är de banker som tog risk för att expandera 

sin verksamhet. Och det har de svenska bankerna varit försiktiga med under den grekiska krisen. 

Swedbank har efter sin återhämtning från finanskrisen varit tvungen att ändra sitt arbetssätt när det 

gäller risktagande. Banken har ägnat sig åt kundrelationen istället för att konkurrera om 

marknadsandelar. 

  

Både Swedbank och Handelsbanken är decentraliserade banker. Detta syns i sättet att hantera och 

ansvara för kreditrisken. Enligt bankerna, är det de lokala kontoren som har bra kännedom om kunden 

och därför är det naturligt att dessa kontor är ansvariga för kunden och deras kreditrisk. Handelsbanken 

och Swedbank har hittills kunnat hantera den oroliga situationen under den grekiska krisen, vilket beror 

på att båda är decentraliserade banker. Decentraliserade banker tenderar att klara sig bättre under svåra 

ekonomiska tider än de banker som har en centraliserad organisation. (Ulf Holmberg, 2012) En 

anledning till detta är att decentraliserade banker har en nära relation till sina kunder och vet därför vilka 

kunder som är kreditvärdiga. 

 

Handelsbanken har en låg tolerans när det gäller risker, vilket har visats tydligare under 

Greklandskrisen. Banken har valt att utesluta högriskaffärer i syfte att kunna undvika förluster, vilket är 

helt förståeligt. 

 

Respondenterna på Riksbanken och Svenska Bankföreningen ansåg också att de svenska storbankerna 

har blivit bättre på sin kreditpolitik. Som resultat av Baselregelverkets ökade krav på riskhantering inom 

bankerna, kan vi konstatera att bankernas kreditförluster har varit låga under de senaste åren. Detta för 

att bankerna har blivit mera riskmedvetna genom att exempelvis hitta kreditvärdiga kunder, vilket i sin 

tur har lett till goda likviditetsreserver.   

 

Efter alla intervjuer med respondenterna, tycker vi att det är viktigt att poängtera att de skärpta reglerna 

om interna regler gällande risker inte har sina rötter i den grekiska krisen. Riksbanken och Svenska 

Bankföreningen har flera gånger understrykit att de svenska storbankerna har kunnat finansiera sig 

igenom hela den grekiska krisen, eftersom de inte har någon länk till Grekland och grekiska banker. De 

svenska bankerna har inte några direkta finansiella eller handelsrelaterade affärer med Grekland. De har 

istället exponeringar i norra Europa. Detta gör att de inte påverkas av den grekiska krisen. De svenska 
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bankerna har varit välkonsoliderade och stärkt sina likviditeter i syfte att bemöta svåra finansiella 

omständigheter, efter den stora finanskrisen 2008.  

 

Efter intervjuer med respondenterna kan vi fastställa att tre av fyra respondenter, förutom Svenska 

Bankföreningen, ständigt genomför stresstester och lokala utvärderingar i syfte att kunna förebygga 

eventuella kreditförluster. På detta sätt kan de hantera sina likviditetsreserver för att även kunna hantera 

eventuella kreditrisker. Stresstester diskuteras även i Wents studie om Basel III. (Went, P., 2010) Han 

förklarar att stresstesterna är centrala styrmedel inom riskhanteringen och att bankerna genomför dessa 

allt oftare, eftersom de befinner sig i en allt svängande finansiell kontext. Detta framgår också av 

respondenter på Riksbanken och Svenska Bankföreningen. Det tycker vi kan vara ett bra sätt att 

övervaka bankens lönsamhet, vilket är nödvändigt i en oroligare omgivning.    

 

Till skillnad från Basel II, tar Basel III upp regler för att både minska risker för uppkomst av finansiella 

kriser och för att kunna hantera förluster som kan förekomma i en bankverksamhet. Enligt Basel III är 

det viktigt för bankerna att både ha ett högkvalitativt och mer kapital. Detta framgår även i Wents studie 

om Basel III. Efter intervjuerna kunde vi tydligt konstatera att svenska storbanker redan uppfyller 

kraven för ett ökat och mer kvalitativt kapital, eftersom de inte har fått något stöd av staten under den 

grekiska krisen medan många andra europeiska banker har fått stödlån från ECB. 

 

Man kan tycka att det kan vara svårt att ha tillsyn över varje enskild bank, därför kan det vara viktigt att 

satsa på de personerna som är involverade i kreditriskhanteringsprocessen, vilket förespråkas av Basel 

II. Att de svenska bankerna klarar sig beror på att riskerna sprids mer. 

 

Jämfört med Basel II kräver Basel III att bankernas kapital innehåller mer av aktiekapital i bankernas 

balansräkningar. Detta för att kunna hantera eventuella förluster. För att relatera till intervjuerna med 

bankerna, har vi kommit fram till att kapitalet i bankerna förstärks genom deras intjäningsförmågor och 

ökning av det egna kapitalet, med hjälp av nyemissioner samt en minskning av de riskvägda 

tillgångarna. Detta i enlighet med de kraven som ställs i Basel III om att bankerna skall höja sitt kapital 

med mera aktiekapital. Förutom respektive bank har också Riksbanken och Svenska Bankföreningen 

påpekat att kärnprimärkapitalet är av stor vikt, eftersom det kan täcka eventuella förluster på ett bra sätt. 

Detta illustreras med att de svenska storbankerna ligger flera procentenheter över vad minimikravet i 

Basel III är, vilket är ett klart tecken på att svenska banker kan bemöta finansiella svårigheter utan 

någon statlig hjälp.   
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7. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras vilka slutsatser som har dragits efter studiens genomförande. Arbetets 

undersökningsfrågor tas upp i punktform och besvaras med korta och tydliga meningar.  

 

 Vilka interna regler rörande risker ändras hos de svenska storbankerna under Greklands kris? 

Bankerna har ytterligare förstärkt sin strävan att ha en låg risknivå för att hantera oro på den finansiella 

marknaden. Stresstester genomförs oftare för att identifiera om bankerna är tillräckligt kapitaliserade för 

att kunna bemöta eventuella förluster. 

 Hur hanteras kreditrisken i de svenska storbankerna under Greklands kris? 

Det läggs stor vikt vid att sprida risken så bra som möjligt inom verksamheten. Bankerna arbetar aktivt 

med sina kunder för att ständigt minska sina risker och samtliga risker har varit låga. 

 Hur förstärks kapitalet i de svenska storbankerna under Greklands kris?  

Kapitalet i de svenska storbankerna förstärks genom stora intjäningar samt ett ökat eget kapital, 

beroende på nyemissioner. 
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8. Förslag till vidare studier 

I detta kapitel ges förslag till vidare studier som kan vara intressanta att undersöka, eftersom man 

undersöker andra vinklar. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka europeiska och grekiska banker, samt se vilka interna regler 

rörande risker som har påverkats under den grekiska krisen. Detta för att senare kunna göra en 

jämförelse med de svenska storbankerna. Tidsperioden skulle kunna sträcka sig längre än 2011, det vill 

säga fram till år 2012 eller senare, då den grekiska krisen fortfarande fortgår. 

 

Ett annat förslag till en vidare studie kan vara att genomföra samma undersökning, men istället för 

kreditrisken undersöka marknadsrisken eller likviditetsrisken. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

Allmänt 

Namn: 

Ansvarsområde och position i företaget 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

Om regelverket  

Vad har ni för kulturella regler inom banken? 

Hur definierar ni risk i er bank? 

Vad har er bank för interna regler rörande risker? 

Vad har ni för mått av risktagande? 

 

 

Om grekiska krisen  

Hur har de olika riskerna ändrats under Greklands kris? 

Vilka faktorer påverkar de olika riskerna? 

Varför har ni kunnat finansiera Er bank genom krisen? 

Varför har ni så låga kreditförluster? 

På vilket sätt förstärks kapitalet i bankerna?  

Varför klarar sig er bank bra igenom den grekiska krisen? 

 

Framtiden  

Vad har ni för beredskap för att hantera eventuella hot? 
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Tabell 1: Kreditförlustnivå (%) över samtliga svenska storbanker för tidsperioden 2007 – 2011.  

 

(Egen utarbetad tabell med siffror som är hämtade från samtliga bankers årsredovisningar). 

(Handelsbanken AB, 2011, s. 2 & SEB AB, 2011, s. 17 & Swedbank AB, 2011 & Nordea AB, 2011, s. 

91) 

 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Handelsbanken 0,07 0,18 0,19 0,06 – 0,25 

Swedbank 0,07 0,24 1,74 0,20 – 0,14 

SEB – 0,08 – 0,11 – 0,23 – 0,17 – 0,24 

Nordea(uträknad) 0,02 – 0,16 – 0,49 – 0,27 – 0,19 


