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Sammanfattning 

 
 
Titel: 

Implementeringen av Basel II-regelverket i Sverige  

– En jämförande studie över svenska storbankers kapitaltäckning 
 

Seminariedatum: 

 

2013-01-16 

 

Ämne/Kurs: 

 

Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15hp 

 

Uppsatsförfattare: 

 

Sara Sandström & Valentina Nunez-Parenica 

 

Handledare: 

 

Maria Smolander 

 

Nyckelord: 

 

Basel II, Kapitaltäckning, Risk, Bank 

 

Problem och syfte: 

 

Uppsatsförfattarna intresserade sig för att studera hur svenska storbanker 

hanterade likviditetsrisker inför Finanskrisen 2008 samt huruvida Basel II 

regelverket implementering hade någon inverkan på svenska storbankers 

kapitaltäckning. 

 

Vidare ämnar författarna undersöka huruvida, utifrån att analysera 

implementeringen av Basel II, det nya regelverket Basel III kommer att 

påverka svenska storbankers likviditet. 

 

Metod: 

 

Uppsatsen är av kvantitativ art och har en deduktiv ansats. Data har samlats in 

från bland annat utvalda bankers årsredovisningar för att därefter analyseras 

utifrån relevanta teorier. 

 

Teori: 

 

I detta avsnitt redovisas relevanta teorier, en detaljerad beskrivning av Basel 

regelverket och dess krav, regler för kapitaltäckning samt att relevanta 

nyckeltal för att uppnå Basel regelverkets krav behandlas. Utöver detta 

presenteras kritik mot Basel regelverket och en sammanfattning av de centrala 

teoretiska utgångspunkterna som skall användas för att analysera empirin.  

 

Empiri: 

 

Empirin presenterar den data som hämtats från de utvalda bankernas 

årsredovisningar och behandlats. 

 

Slutsats: 

 

Här presenterar uppsatsförfattarna de brister och svagheter som gör Basel II 

regelverkets otillräckligt för den svenska finansmarknaden. 

Uppsatsförfattarna presenterar även sina åsikter gällande hur den senaste form 

av Basel regelverket kan komma att ha ett mer signifikant inflytande för den 

långsiktliga stabiliteten hos svenska banker samt utöka skyddet mot 

eventuella likviditetsrisker. 
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Abstract 

 

Title: The implementation of the Basel II framework in Sweden 

- A comparative study of the capital adequacy of major Swedish banks' 

 

 

Date of seminare: 

 

2013-01-16 

 

Subject/Course: 

 

Business C, Bachelor thesis 15p 

 

Essay authors: 

 

Sara Sandström & Valentina Nunez-Parenica 

 

Teacher: 

 

Maria Smolander 

 

Keywords: 

 

Basel II, Capital adequacy, Risk, Banking 

 

Problem and 

purpose: 

 

The authors were interested in studying how large Swedish banks managed 

liquidity risks when facing the financial crisis of 2008 and whether the 

implementation of Basel II framework had an impact on the major Swedish 

banks' capital adequacy. 

 

Furthermore, the authors intend to examine how, based on the analysis of the 

implementation of Basel II, the introduction of Basel III will affect major 

Swedish banks' liquidity in the future. 

 

Method: 

 

The essay is written from a quantitative approach and has a deductive 

perspective. Data was collected from the annual reports of the selected banks 

to later use relevant theories to analyze the work. 

 

Theory: 

 

This part of the essay presents relevant theories, a detailed description of the 

Basel regulatory framework and its requirements, rules for capital adequacy 

and to relevant key to achieve the Basel regulatory requirements are 

considered. Furthermore the authors present criticism of the Basel framework 

and a summary of the key theoretical points to be used for analyzing 

empirical data. 

 

Empirical: 

 

In this chapter the data collected from selected banks is presented and 

processed. 

 

Conclusion: 

 

The essay authors present the deficiencies and weaknesses that make the 

Basel II regulatory framework inadequate for the Swedish financial market. 

Essay authors also present their opinions regarding how the latest form of the 

Basel regulations could have a more significant influence on the long-term 

stability of Swedish banks and how this may increase protection against 

potential liquidity risks. 
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Ordlista 

Presentation av begrepp som förkommer i uppsatsen och som är relevanta för studien. 

 

Advanced Measurement Approach (AMA)  

Internmätningsmetod som man kan använda sig av för att beräkna operationell risk med. 

 

Hävstångseffekt 

Teori som förklarar hur eget kapital förräntas med en stor andel lånat kapital.
1
 

 

Internriskklassificeringsmetoden (IRK-metoden) 

Företag får efter tillåtelse av Finansinspektionen använda sig av en intern 

riskklassificeringsmetod, IRK-metod, för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk.
2
 

 

Kapitalbas 

Består av summan av primärt och supplementärt kapital minus poster enligt 3 kapitlet 5-8 § i 

Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar.
3
  

 

Kapitalkrav 

Lagstadgat kapital som innebär att kapitalbasen minst ska motsvara 8 % av de riskvägda 

tillgångarna.
4
 

 

Kapitaltäckning 

Banklagstiftning med krav på förhållandet mellan bankernas egna kapital och deras 

placeringar, kapitaltäckningsreglerna innebär att företagen ska ha fungerande 

riskhanteringssystem för att kunna överblicka riskerna i verksamheten.
5
 

 

 

 

                                                 

1
 Ekonomiverket http://www.ekonomiverket.com/havstangseffekten Sökord: Hävstångseffekten (2013-01-09) 

2
 Finansinspektionen, www.fi.se, Sökord: IRK-metoden (2012-12-03)  

3
 Swedbank, www.swedbank.se Om Swedbank, Investor relations ordlista (2013-01-08) 

4
 Handelsbanken, www.handelsbanken.se Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3 2011 (2013-

01-07) 
5
 Finansinspektionen, www.fi.se, Sökord: Kapitaltäckning (2012-12-03)  

http://www.ekonomiverket.com/havstangseffekten
http://www.fi.se/
http://www.swedbank.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.fi.se/
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Kreditrisk 

Enligt kapitaltäckningsreglerna ska banker beräkna kreditrisk och det finns två sätt att göra 

det på antingen med hjälp av schablonmetoden och eller med en intern 

riskklassificeringsmetod (IRK-metoden).
6
 

 

Likviditetsrisk  

Risken för att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser som medför att kostnaden 

för att erhålla betalningsmedel ökar. 

 

Marknadsrisk 

Risken för pris- och volatilitetsförändringar på den finansiella marknaden.
7
  Enligt 

kapitaltäckningsreglerna om marknadsrisk ska företagen beräkna kapitalkrav för ränte- och 

aktiekursrisker, avvecklingsrisker och motpartsrisker i samt valutakurs- och råvarurisker i 

verksamheten.
8
 

 

Operativ risk  

Operativ risk är förluster på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, 

mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Man kan bland annat använda sig av 

schablonmetoden för att beräkna kapitalkravet för operativ risk.
9
  

 

Primärkapital 

Består av eget kapital och primärkapitaltillskott som är förlagslån godkända av 

Finansinspektionen.
10

  

 

Riskvägda tillgångar 

Är summan av riskvägt belopp som är summan av kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk 

och operationell risk multiplicerat med 12,5.
11

 Alltså det som utgör underlaget för det legala 

kapitalkravet. 

                                                 

6
 Finansinspektionen, www.fi.se, Sökord: Kreditrisk (2012-12-03)  

7
Handelsbanken, www.handelsbanken.se Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3 2011 (2013-01-

07)
 

8
 Finansinspektionen, www.fi.se, Sökord: Marknadsrisk (2012-12-03)  

9
 Finansinspektionen, www.fi.se, Sökord: Operativ risk (2012-12-03)  

10
Handelsbanken, www.handelsbanken.se Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3 2011 (2013-

01-07) 

http://www.fi.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.fi.se/
http://www.fi.se/
http://www.handelsbanken.se/
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Schablonmetoden 

Schablonmetoden är en metod för beräkning och rapportering av kreditrisker enligt Basel II.
12

 

 

Subprimelån 

Lån på den amerikanska bostadsmarknaden till hushåll med låg kreditvärdighet och svag 

återbetalningsförmåga.  

 

Supplementärt kapital 

Består huvudsakligen av tidsbundna förlagslån som får ingå i kapitalbasen som supplementärt 

kapital.
13

  

 

Value-at-Risk (VaR) 

Sannolikhetsbaserat riskmått som man använder sig av för att beräkna marknadsrisk med.

                                                                                                                                                         

11
 Swedbank, www.swedbank.se Om Swedbank, Investor relations ordlista (2013-01-08) 

12
Handelsbanken, www.handelsbanken.se Risk och kapitalhantering – information enligt Pelare 3 2011 (2013-

01-07) 
13

 Swedbank, www.swedbank.se Om Swedbank, Investor relations ordlista (2013-01-08) 

http://www.swedbank.se/
http://www.handelsbanken.se/
http://www.swedbank.se/
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1. Inledning 

Finanskrisen 2008 påverkade Sverige och den svenska finansmarknaden. Detta avsnitt 

förklarar vilka krav Riksbanken och Finansinspektionen ställer på affärsbankerna för att 

skydda den svenska finansmarknaden från externa chocker. 

 

1.1 Bakgrund 

Finansiella krisers frekvens och innehåll kan uppfattas olika bland ekonomer. Där vissa 

amerikanska nationalekonomer menar exempelvis att finanskriser endast kan uppstå en till två 

gånger per sekel. Dessa ekonomer anser att när finanskriser väl inträffar bär affärsbankerna 

tillräckligt med kapital för att täcka förlusterna och att vid de fåtal gånger då dessa händelser 

leder till ekonomiska katastrofer ska det vara centralbankernas ansvar att ingripa
14

. 

Svenska nationalekonomer är av uppfattningen att finanskriser inträffar med betydligt högre 

frekvens och menar att i genomsnitt varannan recession har skapat eller utlöst en finanskris 

och att orsaken bakom dessa varierar
15

. Svenska forskare inom internationell finansiell 

ekonomi och de regelverk som reglerar den finansiella sektorn, förklarar att finansiella kriser 

inte orsakas av makroekonomiska förhållanden eller prisfall på tillgångar utan att de snarare 

ska betraktas som resultatet av ett svaga institutionella ramverk för den finansiella sektorn
16

.  

 

Det finns många olika förklaringar till vilka faktorer som var utlösande för finanskrisen 2008. 

Ett problem var de låga utlåningskrav som fanns på den amerikanska bostadsmarknaden, där 

utlåning till hushåll med låg kreditvärdighet och svag återbetalningsförmåga ledde till att 

subprimelånen fördelades bland andra värdepapper för att sprida risker. Dessa värdepapper 

såldes vidare och utvecklade en ”smitta” mellan finansiella institutioner då kreditinstitut och 

banker i hög grad lånar pengar av varandra. Kreditvärderingsinstituten gav dessa värdepapper 

hög kreditvärdighet då de var fokuserade på att värdera kreditrisken och inte på tillgångarnas 

marknadsrisk
17

. Detta innebär att finanskriser kan studeras utifrån makro- och 

mikroekonomiska perspektiv vilket visar att finanskrisen 2008 har uppkommit till följd av 

                                                 

14
 Thalberg, B. (2011). Finanskris enligt Greenspan och enligt kända svenska ekonomer – en väsentlig skillnad. 

Ekonomisk Debatt. http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-1-bt.pdf  
15

 Ibid Thalberg, B. (2011). 
16

 Wihlborg, C. (2009). Svagt institutionellt ramverk ger finansiella kriser. Ekonomisk Debatt. 

http://www2.ne.su.se/ed/pdf/37-4-cw.pdf  
17

 Eriksson, K. & Hermansson, C.(2009). Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållande. Västerås. 

Iustus Förlag AB. Sid. 45  

http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-1-bt.pdf
http://www2.ne.su.se/ed/pdf/37-4-cw.pdf
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mindre goda politiska, marknadsmisslyckanden och alltför låga styrräntor under en allt för 

lång tid.
18

 

 

Kreditvärderingsinstituten har haft en stor inverkan till spridingen av de undermåliga 

värdepappren och efter finanskrisen 2008 anses kreditvärderingssystemet innefatta brister.  

Kreditvärderingsinstituten har kritiserats för bland annat intressekonflikter, brist på 

sakkunskap, undermåliga makroekonomiska prognoser samt för att vara långsamma med att 

uppdatera kreditbetygen. De optimistiska kreditbetygen ledde till att strukturerade produkter 

koncentrerades i flera finansinstitut världen över och nu har svagheter i kreditbedömningar 

föranlett ett stort antal reformförslag
19

. 

 

Stefan Ingves, Sveriges riksbankschef, anser att botmedlet för banker att klara sig igenom 

finansiella kriser är att skapa förtroende. Men anser samtidigt att finansiella kriser ska 

hanteras med statliga regelverk
20

. Enligt Ingves är återuppbyggandet av förtroende en av 

grundförutsättningarna för bankverksamheter efter den senaste finanskrisen och för att 

förebygga finanskriser i framtiden krävs att likviditetsregler och kapitaltäckningskraven 

reformeras
21

. 

 

EU införde Basel II under 2004, vilket är ett internationellt regelverk som har utvecklats av 

Baselkommittén och som ställer kapitalkrav på finansiella institut. Orsakerna att EU har valt 

att införa regelverket är för att öka bankernas finansiella stabilitet samt minska risker
22

. 

Regelverket har även implementerats i Sverige och består av tre ömsesidigt förstärkande 

pelare som ställer kapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Basel II 

kräver att bankerna bedömer sina kapitalkrav i förhållande till risk samt ämnar förbättra 

marknadsdisciplinen
23

.  

Finanskrisen 2008 har dock visat att detta regelverk inte fångar upp riskerna för bankerna i 

tillräcklig utsträckning och Baselkommittén har arbetat fram ett nytt regelverk för banker, 

Basel III. Syftet med Basel III är att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster och att 

                                                 

18
 Eriksson, K. & Hermansson, C.(2009). Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållande. Västerås. 

Iustus Förlag AB. Sid. 45  
19

 Ingves, S. (2009). Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit. Eurofi-konferensen, Göteborg. 

Sveriges Riksdag. http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/090929_sv.pdf  
20

 Ibid Ingves, S. (2009). 
21

 Ibid Ingves, S. (2009). 
22

 Van Roy, P. (2005). Credit ratings and the standardised approach to credit risk in Basel II. European Central 

Bank. http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp517.pdf  
23

 Ibid, Van Roy. (2005).  

http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/090929_sv.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp517.pdf
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minska sannolikheten för nya finansiella kriser. Det nya regelverket kommer innebära att det 

ställs nya krav på bankernas likviditet samt att bankerna måste hålla i mer kapital av bättre 

kvalitet. Basel III kommer att införas stegvis under de kommande åren med start 2013
24

. 

 

1.2 Problembakgrund 

Efter att världen drabbades av en finansiell kris år 2008 har ett omfattande reformarbete satts 

igång för att harmonisera och förbättra regleringen kring världens banker. Det är 

Baselkommittén som arbetar för Bank for International Settlements (BIS) som utvecklar de 

internationella standarderna för reglering och tillsyn av banker. I Baselkommittén ingår 

medlemmar från 27 länder, ett av dessa länder är Sverige och det är Finansinspektionen och 

Riksbanken som representerar landet.
25

 

Basel II regelverket är inte bindande, men EU har valt att implementera dessa regler i sin 

lagstiftning, där av är dessa regler bindande även för Sverige sedan februari 2007.
26

 

Basel II är i grunden en reglering kring kapitaltäckning för att säkerställa den finansiella 

stabiliteten i banksystemen. Reformen av Basel II som tog form efter den finansiella krisen 

2008 har fler och striktare krav än tidigare.
27

 

 

Baselkommittén har också arbetat fram ett nytt regelverk som heter Basel III som förväntas 

kunna stärka bankerna mot kriser och förluster ännu bättre än tidigare regelverk har gjort.
28

 

Framtagningen och implementeringen av regelverk av den här typen är tidskrävande. Målet 

med reformen av Basel II är att den ska vara färdig och implementerad i nationell lag vid 

årsskiftet 2012 – 2013.
29

 Tidsplanen för Basel III är att stegvis införa de olika delarna med 

start 2013 fram till 2019.
30

    

Kampen kring att försöka hitta olika vägar för att minska risken för fler finansiella kriser är 

inte helt enkel eller självklar. Att harmonisera regleringen för världens banker påverkar 

bankerna och samhället på olika vis. Reglerna för Basel III är framtagna för stora 

                                                 

24
 Riksbanken (2011). Den nya bankregleringen Basel III. Avdelningen för Finansiell stabilitet. 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-

III/  
25

 Riksbanken (2011). Basel II reformer. Avdelningen för finansiell stabilitet. 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Basel-II-reformer/ 
26

 Riksbanken (2011). Basel II reformer. 
27

 Riksbanken (2011). Basel II reformer. 
28

 Ibid. Riksbanken (2011). Den nya bankregleringen Basel III.  
29

 Ibid. Riksbanken (2011). Basel II reformer.  
30

 Ibid. Riksbanken (2011). Den nya bankregleringen Basel III.  

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Basel-II-reformer/
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internationella banker och därmed blir det en stor utmaning för EU att anpassa dessa regler till 

europeiska förhållanden och se till att de kan fungera även för små nationella banker.
31

 

Följden av Baselregleringen blir alltså större kostnader för bankerna som kan leda till 

minskad konkurrens på bankmarknaden då det blir svårare för små banker att klara av kraven 

som regleringen ställer.
32

  

 

Baselkommittén har fattat beslut om att ett kapitalpåslag ska införas för banker som 

kategoriseras som globalt systemviktiga
33

. I Sverige ansvarar Riksbanken för att regleringarna 

ska utformas så att de ger en högre samhällsekonomisk nytta än kostnad
34

 och 

Finansinspektionen övervakar att de finansiella systemen och ser att lagarna efterföljs
35

.  

I Sverige har Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken beslutat att Basel-

regelverkets kapitaltäckningskrav ska gälla för de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank
36

. 

När Basel III-regelverket ska införas innebär detta i enlighet med regelverket att den minsta 

nivån för kärnprimärkapitalet bör vara 7 procent av bankernas riskvägda tillgångar. I Sverige 

går förslaget längre än Basel III och menar att kärnprimärkapitalet bör vara 10 procent av 

bankernas riskvägda tillgångar. Sverige går även före den internationella processen att ta fram 

högre krav på systemviktiga banker
37

. 

Där av ämnar denna uppsats undersökas hur Basel regelverket kommer att påverkar de 

svenska storbankernas verksamhet.  

 

                                                 

31
 Svenska Bankföreningen (2010). Rapport: Basel III färdigt – stora konsekvenser för bankerna. Stockholm  

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/394CBDFFD2DBE7D1C12577FC005269EA  
32

 Ibid Svenska Bankföreningen (2010) 
33

 Svenska Bankföreningen (2011). Rapport: Extra kapitalkrav på systemviktiga banker. Stockholm 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/A204E219C5AF1A9FC12579580045F71A  
34

 Riksbanken (2011). Riksbanken påverkar. Sveriges Riksbank. http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-

stabilitet/Riksbanken-paverkar/  
35

 Finansinspektionen. www.fi.se Sökord: Tillsyn (2012-12-06) 
36

 Riksbanken (2011). Rapport: Nya kapitalkrav på svenska banker. Stabsavdelningen 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-

svenska-banker/  
37

 Ibid. Riksbanken (2011). Nya kapitalkrav på svenska banker 

http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/394CBDFFD2DBE7D1C12577FC005269EA
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/A204E219C5AF1A9FC12579580045F71A
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Riksbanken-paverkar/
http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Riksbanken-paverkar/
http://www.fi.se/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-svenska-banker/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-svenska-banker/
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1.3 Problemformulering 

Övergången till Basel II har medfört förändringar för hur systemviktiga banker i EU hanterar 

risk, under 2013 skall Basel III regelverket införas med syftet att stärka de finansiella 

systemen. I Sverige har Riksbanken och Finansinspektionen beslutat att 

kapitaltäckningskravet skall överträffa regelverkets faktiska kapitalkrav, detta för att 

ytterligare förstärka det svenska finansiella systemet att motstå externa chocker. 

Denna uppsats ämnar undersöka huruvida implementeringen av Basel II har medfört att de 

svenska storbankerna ökade sina kapitalkrav och om detta i sådant fall har medfört 

komplikationer för banken i fråga? 

Uppsatsförfattarna ämnar även undersöka huruvida det går att förutspå vilken inverkan 

implementeringen av Basel III kommer att ha på de svenska storbankerna. Kommer 

regleringen att medföra stora besparingar för affärsbankerna? Alternativt kommer bankerna 

att märka av någon förändring? Detta är något författarna ämnar få insikt om genom att 

studera hur bankernas kapitalkvot har förändrats över tiden.  

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka hur de fyra svenska storbankerna har anpassat sig till Basel II 

regleringen för likviditetsrisker samt om dessa banker uppnår de kapitaltäckningskrav de 

ställs inför.  

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsförfattarna har valt att avgränsa sin undersökning i enlighet med Finansinspektionens, 

Finansdepartementet och Riksbankens rekommendationer
38

 av att kravet om kapitaltäckning 

som endast gäller de fyra svenska storbankerna. Undersökningen avgränsas till att studera 

dessa bankers årsredovisningar under en 10 års period, för att utläsa Basel II regelverkets 

inverkan innan, under och efter den finansiella krisen 2008 och utgår från räkenskapsåren 

2002–2011.  

                                                 

38 Riksbanken (2011). Rapport: Riksbankens löpande stabilitetsarbete. (2011). 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Riksbankens-lopande-stabilitetsarbete/  
 
 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Riksbankens-lopande-stabilitetsarbete/
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver författarnas tillvägagångssätt vid studiens utförande. Här redogörs 

det empiriska arbetet med uppsatsen och här presenteras även centrala 

undersökningsmetoder, utvalda banker, undersökningens trovärdighet samt källkritik mot val 

av källor. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

Valet av metod för undersökningen beror på ett flertal faktorer som har bestämts med hänsyn 

till undersökningens syfte, problemformulering samt urvalets sammansättning. 

2.1.1 Val av metod 

Denna studie fokuserar på hur svenska storbanker hanterar likviditetsrisker vid finanskriser, 

vilket ska undersökas genom att samla in kvantitativ data för att kunna kartlägga bankernas 

process vid riskhantering. Denna studie kommer att vara av kvantitativ art då den behandlar 

data som är baserad på siffror och omvandlar den till information som kan användas för 

analys
39

.  

Uppsatsen kommer att utifrån befintliga teorier och tidigare forskning hänföra en deduktiv 

ansats för att besvara undersökningens syfte
40

. Detta angreppssätt ger uppsatsförfattarna 

möjlighet att under undersökningen gång vidareutveckla, förändra och lägga till nyckeltal av 

vikt allteftersom studien utvecklas. 

 

2.1.2 Motiv till val av metod 

En undersökning som handlar om hur företag behandlar risk lämpar sig bra som en kvantitativ 

studie då kvantitativa undersökningar är användbara när ett stort antal objekt skall undersökas 

och omvandlas till statistiska beräkningar med utgångspunkt i de tillgängliga data
41

. Genom 

att behandla data som är baserad på siffror ska uppsatsförfattarna beräkna nyckeltal som är 

kopplade till riskhantering utifrån Basel-regelverkets direktiv. Undersökningen ämnar besvara 

uppsatsens syfte genom att härleda information från de svenska storbankernas 

årsredovisningar för att analysera vilka variabler som påverkar storbankernas riskhantering. 

                                                 

39
 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik– om kvantitativa och kvalitativa metoder (3:e uppl). 

Lund: Studentlitteratur. Sid. 76 
40

 Ibid. Holme, I. & Solvang, B. (1997). sid. 51 
41

 Ibid. Holme, I. & Solvang, B. (1997). sid. 51 
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2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen består av sekundära källor i form av ekonomiska data som har hämtats från 

företagens årsredovisningar. Uppsatsförfattarna har valt att använda data från 

årsredovisningar som sträcker sig inom en tioårsintervall mellan perioden 2002–2011. Denna 

period har valts för att kunna analysera hur de svenska storbankerna hanterade de 

likviditetsrisker som de ställdes inför innan, under och efter finanskrisen 2008. För att därefter 

undersöka huruvida implementeringen av kapitalkravet har haft negativ eller positiv inverkan 

på dessa banker efter den finansiella krisen.  

Årsredovisningarna har inhämtats från respektive storbanks hemsida varifrån 

uppsatsförfattarna även hämtat information gällande respektive företag. I årsredovisningarna 

finns sammanställda siffror som har använts som underlag för beräkningar. 

 

Uppsatsförfattarna har genom att läsa rapporter från Finansinspektionen, Riksdagen och 

Riksgälden, undersökt hur den svenska regeringen har gått tillväga för att implementera de 

regelverk för finansmarknaden som har fastställts av EU. Utifrån berörda storbankers hemsida 

har det även hämtats information gällande nyckeltal som har påverkats med dessa 

implementeringar. 

Undersökningen baseras bland annat på tidigare forskning som har gjorts på vetenskaplig nivå 

och som är inriktade på den inverkan som finanskrisen 2008 hade på den finansiella 

stabiliteten. Utöver företagens årsredovisningar för att få fram kvantitativ data, har 

uppsatsförfattarna använt sig av vetenskapliga artiklar som hämtats främst från Riksbankens 

hemsida, Finansinspektionen, Riksgälden samt några vetenskapliga artiklar från Ekonomisk 

debatt och JSTOR. Uppsatsförfattarna har även använt sig av tidigare kurslitteratur för att 

kunna stödja de teorier och metoder som berörs i uppsatsen.  

 

2.3 Urval 

Denna uppsats undersöker samtliga svenska banker som berörs av implementeringen av Basel 

III-regelverket. Då undersökningen berör ett ämne som inte inkluderar hela den svenska 

finansmarknaden, ska uppsatsförfattarna undersöka de banker som berörs av kapitalkravet och 
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som Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken har pekat ut som Sveriges fyra 

storbanker Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank
42

.  

 

2.4 Kritisk granskning 

Uppsatsens kvalitet kommer att bedömas genom en granskning av det insamlade materialet 

som har använts till undersökningen. Holme och Solvang (1997) menar att en 

tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet kan uppnås genom kontinuerlig kritisk 

prövning och noggrannhet vid bearbetning av data.  

 

2.4.1 Reliabilitet 

En uppsats reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant informationen 

bearbetas. En hög reliabilitet visar på att undersökningen har en hög tillförlitlighet vilket 

uppnås genom en jämförelse mellan oberoende undersökningar av samma företeelse vilka ger 

samma resultat. Det krävs att en undersökning är fri från forskarens subjektiva bedömningar 

samt att informationsinsamlingen sker felfritt för att uppnå en hög reliabilitet
43

. 

 

Uppsatsförfattarna anser att uppsatsen håller en hög reliabilitet då undersökningen endast 

förlitat sig till sekundär data från bankernas årsredovisningar samt utvalda rapporter som 

utfärdats av svenska tillskyddsmyndigheter. Den information som samlas in via intervjuer 

tenderar att vara mindre tillförlitlig då människor kan komma att ändra sina svar över tiden. 

 

2.4.2 Validitet 

Uppsatsens validitet är beroende av vad vi mäter och om studien besvarar frågeställningen. 

Valid information är en förutsättning för detta, då en undersökning fortfarande kan vara 

reliabel om informationen mäter något annat än det vi vill eller tror oss mäta
44

. 

 

Då undersökningen ämnar mäta storbankernas mottaglighet till Basel II regelverket har 

uppsatsförfattarna samlat in data som krävs för att svara på frågan utifrån information som 

                                                 

42
 Riksbanken (2011). Rapport: Nya kapitalkrav på svenska banker. Stabsavdelningen 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-

svenska-banker/  
43

 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik– om kvantitativa och kvalitativa metoder (3:e uppl). 

Lund: Studentlitteratur. Sid. 163 
44

 Ibid. Holme, I. & Solvang, B. (1997). Sid. 163 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-svenska-banker/
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2011/Nya-kapitalkrav-pa-svenska-banker/
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banker tillhandahåller i enlighet med svensk lag. Då den insamlade data är av sekundär 

karaktär, kommer denna att stärka uppsatsens validitet.     

 

2.5 Metodkritik 

Basel II-regelverket är ett internationellt redskap som används för att minska storbankers 

likviditetsrisker. Det finns mycket information att läsa gällande ämnet, vilket har varit både 

positivt och negativt för uppsatsförfattarna. Detta har bland annat skapat svårigheter för 

författarna vid formuleringen av problemet som skall undersökas. Denna svaga 

problemformulering har dessvärre genomsyrat hela uppsatsen vilket bland annat kan 

uppmärksammas under teoriavsnittet där uppsatsförfattarna fick svårigheter när utvalda 

nyckletal skulle studeras.     

  

Informationsinsamlingen har generellt varit väldigt svag, Basel II är ett regelverk som har 

implementerats i nationer världen över och ett stort antal studier kring regelverkets inverkan 

har skrivits. Uppsatsförfattarna har dock främst använt sig av information från svenska 

tillsynsmyndigheter vilket har gett undersökningen en väldigt ensidig karaktär då 

problematiken endast behandlas ur svenska myndigheters ståndpunkt. Detta hade 

uppsatsförfattarna kunnat undvika genom att exempelvis studera hur implementeringen av 

Basel II har gått tillväga i andra nationer för att därigenom utföra en mer fördjupad 

jämförande studie.  

  

Basel II-regelverket förespråkar öppenhet och transparens men ett problem som försvårade 

uppsatsarbetet ytterligare var svårigheter kring att uthärda nödvändig information från 

bankernas årsredovisningar. Informationen som behövs för att kunna beräkna om Basel 

regelverkets krav uppnås, vävs ofta in i olika nyckeltal och med olika metoder som skapar 

svårigheter för utomstående att utläsa. Kapitalkvoten är ett exempel på detta, där denna döps 

olika inom olika organisationer. 
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3. Teori 

I detta avsnitt redovisas relevanta teorier för att därefter jämföras med tidigare studier. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av de centrala teoretiska utgångspunkterna. 

 

3.1 Teoretisk referensram 

De teorier som används i undersökningen är de som krävs för att kunna analysera 

storbankernas kapitalkrav i enlighet med Basel II-regelverkets rekommendationer.  

 

3.1.1 Det finansiella systemet 

Finansiella systemet utformas av tre olika delar finansmarknader, finansiella institutioner och 

finansiell infrastruktur. Där finansmarknader ansvarar över att kanaliserar överskottsmedel 

från långivare till låntagare. Finansiella institutioner så som banker och försäkringsföretag, 

som för samman långivare och låntagare. Slutligen finansiell infrastruktur som möjliggör 

samt förenklar processen för betalningar, handel och avvecklandet av värdepapper
45

. 

 

Finansiella marknader och banker är konkurrerande mekanismer som förser investerare med 

kapital utifrån olika villkor. Dessa finanssystem kan bland annat erbjuda kapital till 

investerare som ämnar investera privat, om aktiviteten på lånemarknaden är låg kan dessa 

system välja att sänka sina kostnader för att snabbt öka tillgången till kapital. Samtidigt 

bekymras investerare över investeringens kortsiktliga avkastning på grund av osäkerhet inför 

när de kommer att vara i behov av det investerade kapitalet. I detta ger bankverksamheter 

flytande investeringsmöjligheter genom bankinlåning, vilket erbjuder en möjlighet att erhålla 

likvida medel med kort varsel fast till en lägre alternativkostnad
46

. 

 

Finansmarknadsmodellen presenterar effekterna av den finansiella utvecklingen där det är av 

avgörande betydelse att väl fungerande finansiella marknader allokerar risken optimalt.  

En optimala finansiell mekanism grundar sig i en banksektor som justeras allteftersom 

marknadsdeltagandet ökar. Löptiden för både finansiella tillgångar och reala investeringar 

ökar när marknadsdeltagandet ökar. Dessutom faller omfattningen av banksektorn då mer 

                                                 

45
 Europeiska Centralbanken. Finansiell stabilitet. http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-

stability.sv.html  
46

 Diamond, D.W. (1997). Liquidity, Banks and Markets. Journal of Political Economy. Vol. 105, No. 5, ss. 928-

956 

http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.sv.html
http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.sv.html
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kapital investeras i tillgångar som kan omsättas och löptiden för tillgångar som innehas av 

banker faller
47

. 

 

Detta medför att finansiell stabilitet har en avgörande roll i det finansiella systemet. Samtidigt 

som allt fler finansinstitut etableras världen över har det även blivit viktigare med att 

uppehålla en global finansiell stabilitet och för att uppnå detta måste berörda parter vara 

medvetna om riskerna samt försöka identifiera källorna bakom dessa
48

. 

 

Riskhantering inom den finansiella sektorn delas in risker i två grupper vilka innefattar 

osystematisk (specifik) och systematisk risk. Vid osystematisk risk finns möjligheter för 

riskspridning, i detta fall diversifieras risken bort genom att exempelvis fördela placeringen 

av räntebärande värdepapper inom ett antal olika företag. Systematisk risk kan inte elimineras 

genom riskspridning, finansmarknaden omfördelar risken genom att erbjuda en ”tredje” part 

med bättre förutsättningar att köpa denna risk. Denna omfördelning av risk görs möjlig 

genom att med olika derivat, som exempelvis optioner, öppna upp för handel av värdepapper 

mellan olika aktörer
49

. 

 

Som en följd av den finansiella krisen 2008 och den osäkerhet som upptäcktes inom 

bankväsendets riskhantering har regelverket Basel III utvecklats. Denna reform skall stärka 

den finansiella marknaden göra banker bättre lämpade för att identifiera risker och möta 

externa chocker genom att bland annat öka transparensen.  

 

3.1.2 Risk 

De fyra storbankerna, Swedbank, Handelsbanken, Nordea samt SEB arbetar alla för att 

förebygga och minimera risk detta på grund av att man i all typ av finansiell verksamhet 

utsätts för risk.
50

 Bankerna står också under regelverk som kräver att bankerna ska ha en 

avdelning för riskkontroll där man mäter risk samt att bankens risk och riskhantering på ett 

                                                 

47
 Diamond, D.W. (1997). Liquidity, Banks and Markets. Journal of Political Economy. Vol. 105, No. 5, ss. 928-

956 
48

 Europeiska Centralbanken. Finansiell stabilitet. http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-

stability.sv.html  
49

 Lundgren, N. (2000). Den finansiella sektorns samhällsekonomiska betydelse. Regeringen. Stockholm. 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/48/986e60f3.pdf 
50

 Swedbank. Årsredovisning 2010. http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-

information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/index.htm  

http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.sv.html
http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.sv.html
http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/48/986e60f3.pdf
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/index.htm
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/index.htm
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transparenet tillvägagångssätt ska redovisas i dess årsredovisning.
51

 Riskerna som bankerna 

exponeras för brukar kategoriseras i olika grupper och benämns kreditrisk, marknadsrisk, 

operativ risk samt likviditetsrisk och övrig risk.  

 

Kreditrisk innebär att banken står inför risk hos kredittagaren att denne inte fullföljer sina 

förpliktelser mot banken samt att ställd säkerhet inte täcker fordran.
52

 I de flesta svenska 

bankerna är bostadsutlåningen den kreditrisk som bankerna främst exponeras för.
53

 

Risken grundar sig i två aspekter där den första är att låntagaren inte har ekonomisk möjlighet 

att betala sin amortering och räntekostnad till banken. Den andra är risken för förlust vid 

realisering som till exempel kan bero på ett drastiskt fall av en bostads värde vilket i sin tur 

leder till att låntagaren inte nollställer sin skuld till banken i och med försäljningen av 

bostaden utan att låntagaren har skulder kvar hos banken utan någon säkerhet. Förlust vid 

realisering är en av anledningarna till att bankerna vill att låntagare ska amortera på sina lån 

eftersom att det medför att risken för förlust för banken minskar.
54

 

 

Marknadsrisk avser risken för konjunkturförändringar och valuta och ränteförändringar som 

gör att bankens tillgångar och skulder minskar i värde. Marknadsrisker uppstår för bankerna 

huvudsakligen vid finansiering av deras verksamhet samt i anknytning till finansiella 

produkter som banken erbjuder för att möta sina kunders behov.
55

 Ränterisken är en del av 

marknadsrisken och innebär att bankerna påverkas av förändring i räntebindning som deras 

kunder efterfrågar på olika hög eller låg ränt på deras in- och utlåning som påverkar bankens 

räntenetto.
56

 Valutarisker är sammankopplat med globaliseringen av världsekonomin och 

finansmarknaderna och medför en risk för banken där de kan förlora pengar i samband med 

att en valuta försvags gentemot en annan.  

 

                                                 

51
 Pehr Wissén, Ulf Wissén, Finanskrisen förklarad 2011sida 179 

52
 Ibid. Swedbank 

53
 Finansinspektionen, Rapport 2008:6 

http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Rapporter/2008/Rapport2008_6.pdf 
54

 Ibid. Finansinspektionen 
55

 Swedbank http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-

publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/bankens-risktagande/index.htm (2013-02-10) 
56

 Ibid Swedbank 

http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/bankens-risktagande/index.htm
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/bankens-risktagande/index.htm
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Operativ risk är risken för förlust till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna 

processer till exempel felaktiga system eller mänskliga fel och andra typer av externa 

händelser.
 57

    

 

Likviditetsrisk är risken för att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser och att 

kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar. Stressen som har varit på den finansiella 

marknaden under de här åren sedan finanskrisen startade påvisar hur drabbade banker kan bli 

av marknadsturbulensen och att det är väldigt viktigt att bankerna håller en stor 

likviditetsreserv för att kunna överleva vid liknande händelser.
58

 Så här beskriver 

Handelsbanken i en rapport från år 2011 hur de arbetar med deras likviditet och för att på så 

sätt minska likviditetsrisken. ”Centrala Finansavdelningen har det övergripande ansvaret för 

koncernens likviditet och upplåning. Grundförutsättningen för upplåningsverksamheten är att 

den ska främja en långsiktig stabil vinsttillväxt genom att begränsa marknads- och 

likviditetsriskerna. Det sker genom att matcha kassaflöden mellan upplåningen och 

utlåningen. Banken minimerar på det sättet de ekonomiska riskerna i upplåningen och kan 

därmed bestämma stabila och lånsiktiga internräntor till de affärsdrivande enheterna.”
59

 

Vidare förklarar Handelsbanken i sin rapport att man i och med nya regelverk som ska träda i 

kraft under kommande år
60

 redan har börjat genomföra ett antal olika förändringar för att 

uppfylla kraven. En del är att de har centraliserat sin finansfunktion som har det övergripande 

ansvaret för finansiering och likviditetsriskhantering, Handelsbanken har också ökat andelen 

långfristig finansiering, satt internpriser som speglar likviditetsrisken och löptid samt att de 

har utökat marknadsrapporteringen.
61

 

 

Övriga risker är bland annat säkerhetsrisk, ryktesspridning och strategisk risk. Förutom att 

minimera de risker banken exponeras mot ska de också följa och anpassa sin verksamhet efter 

lagar, förordningar och regleringar som kommer från bland annat svenska staten och EU-

kommissionen.  

                                                 

57
 Finansinspektionen, http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Grundlaggande-kapitalkrav-pelare-1/Operativ-

risk/ 
58

 Handelsbanken 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_11_sv_p3/$file/hb11sv_pe

lare3.pdf (2013-02-13) 
59

 Ibid Handelsbanken (2013-02-13) 
60

 Regelverk som träder i kraft efter 2011 
61

 Handelsbanken 2011, 

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_11_sv_p3/$file/hb11sv_pe

lare3.pdf (2013-02-13)  

http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_11_sv_p3/$file/hb11sv_pelare3.pdf
http://www.handelsbanken.se/shb/inet/icentsv.nsf/vlookuppics/investor_relations_hb_11_sv_p3/$file/hb11sv_pelare3.pdf
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3.1.3 Basel II 

Under några decennier hade de internationella systemen haft stora tillväxter och mot slutet av 

1980-talet utvecklades ett internationellt regelverk för att utföra tillsyn på de finansiella 

instituten. Detta kom att kallas Basel och innebar att det ställdes ett kapitalkrav på finansiella 

institut att hålla ett kapital som motsvarade 8 procent av bankernas riskvägda tillgångar.
62

  

Basel I definierar två typer av bankkapital: 
(1)

primärkapitalet som består av eget kapital och 

upparbetade vinster samt 
(2)

supplementärt kapital bestående av bland annat dolda reserver och 

kreditförluster. 

Under 1990-talet gjordes ändringar i Basel I, då Baselkommittén ansåg att 

kapitaltäckningsgraden var otillräckligt. Det var först då som marknadsrisken togs in vid 

beräkning av de riskvägda tillgångarna. Bankerna fick då välja mellan två alternativ för att 

utföra detta ett standardiserat tillvägagångssätt (schablonmetoden) och
 
interna 

riskklassificeringsmetoden (IRK) som möjliggjorde det för banker att utveckla egna modeller 

att beräkna kapitalkravet enligt Value-at-Risk (VaR). 

 

Pelare 1 påminner om Basel I och handlar om kapitalkravet som kräver att ett företag ska vid 

varje tidpunkt ha en kapitalbas som minst motsvarar summan av kapitalkraven för 

kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Denna beräknas enligt lagen (2006:1371) 

om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
63

 

 

Kapitalkravet för kreditrisk kan beräknas med schablonmetoden men företagen kan även 

ansöka om Finansinspektionens tillstånd att använda en intern riskklassificeringsmetod (IRK-

metoden) för denna beräkning
64

. 

För att beräkna kapitalkraven för operativ risk finns tre tillvägagångssätt, basmetoden, 

schablonmetoden samt att företagen kan ansöka om Finansinspektionens tillstånd att använda 

en Intern riskmätningsmetod (AMA-metoden) 
65

.  
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Enligt kapitaltäckningsreglerna kan företagen beräkna marknadsrisken antingen genom att 

använda olika typer av schablonmetoder alternativt Interna riskklassificerings metoder efter 

Finansinspektionens medgivande
66

. 

 

Pelare 2 handlar om riskbedömning och tillsyn och ger vägledning för tillsyn, riskhantering, 

transparens samt skapar ansvarsskyldigheter
67

. 

Detta ställer krav på företagen att ha en tillfredsställande hantering och bedömning av risker.  

För att uppfylla kravet ska företagen ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera 

och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka de 

risker som de kan komma att bli exponerade för. Sådana metoder kallas för företagets Interna 

kapitalutvärdering (IKU)
68

. 

Finansinspektionen utför en Samlad kapitalbedömning (SKB) över företagen, vilket är tillsyn 

för att granska att de uppfyller riskhanteringskraven
69

. 

 

Pelare 3 är ett informationskrav som uppmuntrar marknadsdisciplinen genom att utveckla en 

uppsättning krav på företag att offentliggöra information om sin kapitaltäckning och 

riskhantering
70

. 

Finansinspektionen bestämmer vilken information som företaget ska offentliggöra, när, på 

vilken plats och med vilka intervall som informationen ska offentliggöras
71

. 

 

 

3.1.4 Basel III 

Finanskrisen 2008 har visat att Basel II regelverket inte fångar upp bankernas risk i tillräckligt 

stor utsträckning. Basel III har därför utvecklats som ett komplement till det befintliga 

regelverket med syftet att stärka bankernas förmåga att stå emot förluster inför finansiella 

kriser
72

. Basel III är en uppsättning reformåtgärder vilka kräver att bankerna ska ha mer 
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kapital av bättre kvalitet samt att nya krav på bankernas likviditet införs. Dessa åtgärder 

ämnar förbättra banksektorns förmåga att absorbera stötar som uppstår vid finansiella och 

ekonomiska påfrestningar, förbättra bankernas riskhantering och styrning samt öka bankernas 

transparens. Under Basel III regelverkets förordning ska bankerna bygga upp kapitalet genom 

att minska exempelvis utdelningar under perioder av stress samt genom införandet av två nya 

likviditetsregler
73

. 

Den första likviditetsregleringen, Liquidity Coverage Ratio, kräver att en banks 

likviditetsbuffert ska vara minst lika stort som nettoutflödet av pengar under 30 dagar i ett 

stressat scenario. Den andra likviditetsregleringen, Net Stable Funding Ratio, kräver att 

bankens stabila finansiering skall vara större än bankens behov av stabil finansiering
74

.  

Finansinspektionen använder sig av stresstester för att bedöma bankernas förmåga att motstå 

olika negativa scenarios, vilka även används vid den årliga kapitalbedömningen av 

bankerna
75

. 

 

Basel III regelverket innehåller utöver skärpta kapitalkrav, krav på en så kallad kapital-

konserveringsbuffert på ytterligare 2,5 procent av kärnprimärkapitalet. Vilket innebär att 

bankerna kommer att behöva hålla 7 procent i kärnprimärkapital om en banks kapital faller 

under 7 procent begränsas bankens möjlighet till utdelningar.  

Det införs även ett bruttosoliditetskrav som säger att bankerna skall ha ett primärkapital som 

överstiger 3 procent av summan av på bankens tillgångar och de åtagande som bankerna har 

utanför balansräkningen
76

.  

 

3.1.5 Kreditvärderingssystem  

Finanskrisen 2008 framhävde många brister som fanns i kreditvärderingssystemet vilket 

medförde stora reformförändringar för storbankers kapitalkrav. 

Kreditbedömningars centrala roll har uppfyllt en värdefull funktion i det finansiella systemet 

då de ämnar öka transparensen genom att göra informationen mer tillgänglig och kreditbetyg 

har även använts av tillsynsmyndigheter för att reglera de risker som finansinstitutens utsätter 
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sig för
77

. Innan finanskrisen 2008 användes kreditbedömningar för att bygga upp kreditrisk i 

det finansiella systemet och samtidigt som kreditvärderingen har varit rimlig för företag och 

stater har det visat sig att kreditbetygen har varit alltför optimistiska för strukturerade 

produkter
78

. Dessa optimistiska kreditbetyg ledde exempelvis innan finanskrisen 2008 till 

snabb spridning av de strukturerade värdepapper som bland annat innehöll subprimelån. 

 

Kreditvärderingsinstitutens tillvägagångssätt grundas på betygsskalor för kortfristiga och 

långfristiga skuldförbindelser. Kreditbetygen innefattar många olika skalor som bland annat 

särskiljer inhemsk upplåning och upplåning i utländsk valuta
79

. 

 

 

 

 Tabell 1: Kreditvärderingsinstitutens betygskala för upplåning i svenska kronor.  

               Hämtad från Riksgäldens hemsida. 

 

 

 

 Tabell 2: Kreditvärderingsinstitutens betygskala för upplåning i utländsk valuta.  

               Hämtad från Riksgäldens hemsida. 
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Nedanstående betygsskala presenterar långfristig upplåning som avser ”investment grade” 

Kreditvärderingsföretag såsom Moody’s och Standard & Poor’s, använder olika beteckningar 

för att identifiera olika obligationers kreditkvalitet. Beteckningarna har samlingsnamnet 

”investment grade” och består av stora och små bokstäver "A" och "B" där "AAA" och "AA" 

kännetecknar hög kreditkvalitet och "A" och "BBB" visar på en medium kreditkvalitet
80

. 

Obligationer med låg kreditkvalitet består av ”speculative grade” vilket är investeringar som 

kan innefatta låntagare med hög risk och begränsad betalningsförmåga
81

. 

 

 

Tabell 3: Kreditvärderingsinstitutens betygskala för långfristiga- och kortfristiga skulder. 

         Hämtad från Riksgäldens hemsida. 

 

 

Kreditvärderingsinstituten har kritiserats för intressekonflikter och för att vara långsamma 

med att uppdatera kreditbetygen. Finanskrisen 2008 uppenbarade svagheter som har föranlett 
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ett stort antal reformförslag men för att kreditvärderingssystemet ska fungera är dessa 

alternativ begränsade
82

. 

Basel III är en reform som ämnar minska risken för likviditets förluster genom att kräva att 

storbanker håller mer högkvalitativt kapital, för att detta ska fungera krävs dock att 

kreditvärderingsinstitutens trovärdighet säkerställs. 

 

3.1.6 Kapitaltäckningsgrad 

Banklagstiftning med krav på förhållandet mellan bankernas egna kapital och deras 

placeringar, lagstiftning som har kommit till för att skydda insättare mot eventuella förluster. 

 

Kapitaltäckning är ett mått som banker ska förhålla sig till som anger hur stora avsättningar 

banken ska gör för att kunna motstå den risk som banken utsätts för och på så sätt inte hamna 

i obestånd. Banken ska alltid ha en kapitalbas som minst motsvarar summan av kapitalkraven 

för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Kapitaltäckningskvoten, som är 

kapitalbasen dividerat med kapitalkravet ska överstiga 1,0.
83

 Kapitaltäckningsgraden anges 

och beräknas efter lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
84

. Den primära 

delen i kapitalbasen är institutens egna kapital men även vissa efterställda skulder. Riskerna 

beskrivs i form av riskvägda tillgångar.
85

 För kreditrisker krävs ett kapital som motsvarar 

minst åtta procent av institutets riskvägda exponeringsbelopp.  

 

Kapitaltäckningsgraden för marknadsrisker kräver ett kapital som uppgår till summan av 

kapitalkraven för: 

1. motpartsrisker för verksamhet i handelslagret 

2. avvecklingsrisker för hela verksamheten 

3. positionsrisker (ränte- och aktiekursrisk) för verksamhet i handelslagret 

4. valutakursrisker och råvarurisker i hela verksamheten 
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Kapitaltäckningsgrad (CAR) = Kapitalbas / Kapitalkrav 

 

Kapitalkrav= Kreditrisker + Marknadsrisker + Operativa risker 

 

Kapitalbas= (Kreditrisker + Marknadsrisker + Operativa risker) + (Kapitalkravet för 

kreditrisker enligt schablonmetoden + Kapitalkravet för kreditrisker enligt IRK) 

 

3.1.7 Schablonmetoden 

Ett institut får beräkna kapitalkravet för operativa risker enligt en schablonmetod om denne 

ansökt om det hos Finansinspektionen. Vid tillämpning av schablonmetoden skall institutet 

dela in sin verksamhet i olika affärsområden. För varje affärsområde skall institutet beräkna 

ett kapitalkrav
86

.   

Rörelseintäkterna används som riskmått, där kapitalkravet beräknas som rörelseintäkten för 

ett givet rörelseområde multiplicerat med en procentsats som varierar mellan 12 procent och 

18 procent beroende på affärsområde.
87

 Institut kan också använda sig av schablonmetoden 

för att beräkna kapitalkravet för kreditrisker. 

 

3.1.8 Intern riskklassificeringsmetoden (IRK-metoden) 

Intern riskklassificeringsmetod, förkortat IRK-metoden, får användas av företag som ansökt 

om det hos Finansinspektionen för att med metoden beräkna kapitalkravet för kreditrisk. 

 

3.1.9 Soliditet 

Soliditeten är ett mått på företagets finansiella styrka som visar hur stor andel det egna 

justerade kapitalet utgör av den totala finansieringen av företaget. Soliditeten mäter också ett 

företags betalningsförmåga på lång sikt och företagets förmåga att motstå förluster.
88

  

 

Soliditet = Justerat Kapital / Totalt Kapital 
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3.2 Tidigare forskning 

 

Då Basel II-regelverket inte motverkar finansiella kriser i tillräckligt stor utsträckning har 

reformen kritiserats för att innehålla stora svagheter och brister. En av svagheterna anses vara 

att regelverket fokuserar mer på kapitaltäckningen än likviditet. Andra svagheter är 

regelverkets beroende av kreditvärderingsinstitut och i vilken utsträckning banker använder 

sig av interna modeller för att fastställa kapitalkravet
89

. 

 

3.2.1 Kritik mot Basel II – Kapitaltäckning 

Imad Moosa är professor i finansiering i USA, han menar på att motivet till att Basel II 

medför ett lagstadgat kapitalkrav är för att skydda de finansiella instituten från att gå i 

konkurs, då det förutsätts att en bank med högre kapitaltäckning inte går i konkurs vid stor 

förlust
90

. Finanskrisen 2008 har dock visat att det inte finns något samband mellan de 

förluster som banker utsätts för och dess kapitalnivå. Problemet med kapitalregleringen är att 

det är osannolikt att ett företag som drabbas av en stor förlust kan omedelbart återuppta 

verksamheten.  

 

Det finns även ekonomer som hävdar att operativa fel kan skada förtroendet för en banks 

lönsamhet på lång sikt, oavsett om de omedelbara förlusterna är hållbara på kort sikt. 

Samtidigt som det finns forskare som menar att kapitalkravet gör bankerna mer försiktiga och 

att rädslan för förluster ger dem tillräckliga incitament för att undvika onödigt stora risker.   

Moosa menar dock att dessa argumentet blir tvivelaktigt då de indikerar att såvida 

kapitaltäckningen inte ställs väldigt högt har banker ett ”option value”, som innebär att banker 

förblir attraktiva genom att följa en riskfylld strategi
91

. 

 

Även Stefan Ingves, Sveriges riksbankschef, har fört kritik mot reglerna i Basel II och menar 

att ett av regelverkets grundläggande problem är att det tillåter alldeles för lite riskbärande 

kapital och ibland av alltför dålig kvalitet. Han menar på att problemen bland annat har 

orsakats av den otydliga formuleringen av hur mycket kärnprimärkapital ett bank måste hålla, 

vilket har lett till att regleringsorganen har kunnat tänja på gränserna för att tillfredsställa 
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bankerna världen över. Enligt Ingves har bankernas förmåga att suga upp förluster försvagats 

av det frikostiga kapitalkravet och den möjlighet detta medför för bankerna att utöka sina 

balansräkningar genom kraftig belåning
92

. 

 

3.2.2 Kritik mot Basel II – Risk 

Moosa påpekar riskhanteringen är ett av de stora problemen med Basel II, då de modeller som 

används av banker för att förutse förluster misslyckades och resulterade i en global finanskris. 

Samtidigt menar vissa kritiker till regelverket att orsaken bakom detta misslyckande är att 

banker tillåts använda egna modeller för att beräkna kapitalkravet, vilket även visar att Basel-

regelverket fokuserar på risker i enskilda banker snarare än på risker i systemet som helhet. 

Enligt Ingves har detta lett till att banker har använt modeller för marknadsrisker som 

systematiskt underskattar risken för förluster. Vilket har inneburit att kapitalkraven som 

bankerna har räknat fram har varit allt för låga för att kunna motstå den typ av förluster som 

kan uppstå vid kraftiga konjunkturnedgångar. Det har på så vis växt fram ett banksystem med 

för hög risk och för små buffertar i termer av kapital och likviditet
93

. 

 

Andra problem med regelverket innefattar att de interna riskmodeller som banker använder är 

felaktiga då de studerar historiska data utan att vara framåtblickande och att modellerna sätter 

större fokus på att mäta risker istället för att hantera dem. Användningen av Value-at-Risk 

modeller har kritiserats hårt som ett mått på risk och anses vara missvisande då de har en 

förmåga att undervärdera risk då resultaten tolkas med statistiska modeller som bygger på en 

normalfördelad risk med låg standardavvikelse. Dessa modeller är även problematiska i det 

att de inte uppfattar plötsliga och skarpa ändringar på marknaden eftersom beräkningar görs 

med historiska data
94

. 

 

Slutligen förklarar Ingves att regelverken fokuserar alldeles för lite på bankernas 

likviditetshantering och att det i Basel inte finns regler för hur banker ska hantera sina 

likviditetsrisker. Likviditetsrisker blir en naturlig del av bankernas verksamhet då de tenderar 

att låna ut över långa löptider samtidigt som de finansierar sig kortsiktligt
95

. 
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4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas samtliga uträkningar i tabeller kombinerat med löpande text. 

 

4.1 Presentation av banker 

4.1.1 Swedbank 

Swedbank vill ha en låg risknivå både ur ett tillgångs- och skuldperspektiv och vill främst att 

exponeringen ska vara i Sverige. Banken vill skapa långsiktig tillväxt vilket medför att man 

vill vara väldigt försiktig i risktagandet och satsa på säkra lösningar.
96

 

 

På Swedbank anser man att det som bygger upp en framgångsrik riskhantering är att man har 

en stark och övergripande kultur som genomsyrar hela verksamheten. Swedbank bygger upp 

sin riskhantering utefter tre riktlinjer den första är Verksamhetens riskhantering den andra är 

Kredit, riskkontroll och compliance och den tredje riktlinjen är Internrevision. 

Den första försvarslinjen bygger på att företaget har en tydlig policy för hur arbetet kring 

kreditgivning ska ske, samt hur uppföljning ska gå till och hur man går till väga om en 

låntagare får problem att betala sina skulder. Där till har bankens dotterbolag och 

affärsenheter eget ansvar för de risker som den egna verksamheten skapar. Det innebär att 

leden minskar och att banken som står nära kredittagaren tidigt kan se om problem 

uppkommer och på så sätt snabbt minska omfånget på problemet.
97

  

 

Försvarslinje två kallas kredit, riskkontroll och compliance. I den här funktionen sätts 

ramverket kring företagets riskhantering upp. De ska främja en sund riskkultur och utbilda de 

anställda så att affärsverksamheten stärks. Det här är en funktion som har utökats efter 

finanskrisen 2008. Riskkontrollen utför stresstester för att se hur pass väl banken skulle klara 

sig i olika sämre situationer och får på så sätt en uppfattning om hur bankens risknivå ser ut 

och om den behöver förbättras. Compliancefunktionen ser till att banken efterlever de lagar 

och regleringar som banken är skyldig att följa.  

 

                                                 

96
 Swedbank, www.swedbank.se, Sökord: Financial (2012-11-06) 

97
 Swedbank. Årsredovisning 2010. http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-

information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/swedbanks-tre-forsvarslinjer/index.htm  

http://www.swedbank.se/
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/swedbanks-tre-forsvarslinjer/index.htm
http://www.swedbank.se/om-swedbank/investor-relations/finansiell-information-och-publikationer/arsredovisning-2010/riskhantering/swedbanks-tre-forsvarslinjer/index.htm


 32 

Den tredje och sista försvarslinjen är internrevisionen som är en oberoende funktion som 

återkommande utför granskning av ledningen, riskkontroll och andra typer kontroller. 

 

Swedbank använder sig av schablonmetoden för att mäta den operativa risken, 

marknadsrisken beräknas med modellen Value-at-Risk (VaR). För kreditrisker använder sig 

banken både av IRK-modellen samt schablonmetoden. 

 

I tabell 1 till tabell 4 som följer här efter presenterar uppsatsförfattarna storbankernas 

kapitaltäckningsgrad och deras primärkapitalrelation, dessa siffror är direkt hämtade från 

respektive banks årsredovisning. Enligt Basel regelverket är det för bankerna lagstadgat ett 

kapitalkrav som innebär att deras kapitalbas minst ska uppgå till 8 % av riskvägt belopp. För 

att beräkna kapitaltäckningsgraden dividerar man total kapitalbas med det riskvägda 

beloppet.
98

 Primärkapitalet består av eget kapital och primärkapitaltillskott som är förlagslån 

godkända av Finansinspektionen, primärkapitalrelationen visar primärt kapital i förhållande 

till riskvägd volym. I tabellerna följer sedan siffror för bankernas kapitaltäckningskvot under 

perioden 2007-2011 och kapitaltäckningskvoten räknas ut genom att dividera bankens 

kapitalbas med bankens kapitalkrav. Kapitaltäckningskvoten ska alltid överstiga 1,0 eftersom 

att det påvisar att banken har en större kapitalbas än vad som kapitalkravet kräver. I slutet av 

uppsatsen under kategorin ”Bilagor” finns ytterligare tabeller (tabell 5 – tabell 12) som visar 

bankernas summa för både deras kapitalkrav och kapitalbas, detta är siffror som hämtats från 

respektive banks årsredovisning därefter har uppsatsförfattarna dividerat dessa summor för att 

få fram kapitaltäckningskvoten som alltså presenteras i tabell 1 – 4. Efter 

kapitaltäckningskvoten kommer i tabellen bankens soliditet som uppsatsförfattarna har räknat 

ut genom att dividera summa eget kapital med totalt kapital. Dessa uppgifter är framtagna och 

uträknade för att se om och hur bankerna uppfyller Basel regelverket samt att se om svenska 

storbankers kapitalbas och kapitaltäckning har påverkats av den finansiella krisen. 

Kapitalkvoten är en bra markör för att visa hur mycket högre kapitalbas bankerna har i 

relation till deras kapitalkrav. Soliditenen är intressant för att se hur banken skulle klarar sig i 

ett längre perspektiv om de drabbas av en djup och långtgående kris.   
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Tabell 1 

Swedbank 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitaltäckningsg. % 18,9 18,4 17,5 15,2 12,7 9,8 9,7 11,6 10,8 10,8 

Primärkap.relation % 17,2 15,2 13,5 11,1 8,5 6,5 6,5 8,2 7,2 7,1 

Kapitaltäckningskvot 1,5 1,6 1,7 1,4 1,1      

Soliditet % 5,28 5,53 5,01 4,77 4,24 4,45 4,49 4,27 4,18 4,03 

Källa: Swedbanks årsredovisning år 2002- 2011 samt egna beräkningar. 

 

Swedbank uppfyller alla krav som Basel kräver och har sedan 2007 förbättrat sina siffror och 

säkerhet avsevärt. Man kan alltså inte avläsa att banken har haft det svårt att klara av målen 

som Basel kräver utan Swedbank har goda marginaler och skulle i en stressad situation kunna 

minska dessa reserver och ändå klara målen. 

 

4.1.2 Svenska Handelsbanken 

Handelsbanken har historiskt låg risktoleransnivå vilket innebär att banken inte deltar i affärer 

med hög risk även om ersättningen på kort sikt kan vara hög. Banken vill ha en nära relation 

till sina kunder för att på så sätt kunna leverera hög service men också minska risken tack 

vare lokalkännedom.
99

  Precis som Swedbank har Handelsbanken och de två övriga 

storbankerna ett likande sätt att arbeta på för att minska risken. Handelsbanken delar in sin 

riskhantering i fyra kategorier och dessa är Affärsverksamheten, Verksamhetsnära 

riskkontroll, Centra riskkontroll samt Kapitalplanering. Inom det första området, 

affärsverksamheten, visar företaget att de har en tydlig ansvarsfördelning där varje del tar 

ansvar för sina affärer och de risker som medföljer med dem. Man vill att de som har bäst 

marknadskännedom är de som ska fatta beslut och kunna förebygga risk. Den 

verksamhetsnära riskkontrollen är ett stöd till affärsverksamheten som genom kontroller ser 

till att risktagandet inte blir för stort och att affärerna ligger i linje med bankens syn på 

risktagande. Den verksamhetsnära riskkontrollen rapporterat till den centrala riskkontrollen 

som är den funktion som har den övergripande riskbilden för företaget. De har som uppgift att 

identifiera, mäta, analysera och rapportera bankens huvudsakliga risker. Kapitalplanering är 

den fjärde och sista kategorin i Handelsbankens riskhantering och det är ett kapital som ska 
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trygga bankens fortlevnad även i extrema situationer. Genom stresstester identifierar man hur 

mycket kapital man behöver ha vid olika tillfällen för att klara av sämre situationer.
100

 

 

Kapitalkravet för kreditrisker räknas dels ut med hjälp av IRK-metoden och dels med hjälp av 

schablonmetoden. För de operativa riskerna använder sig banken av schablonmetoden och 

marknadsrisker beräknas med Finansinspektionens schablonmetoder.   

 

Tabell 2 

Handelsbanken 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitaltäckningsg. % 20,9 19,3 20,2 16,2 18,7 9,5 11,6 10,0 10,2 9,3 

Primärkap.relation % 16,9 12,9 12,0 8,7 10,1 6,8 7,6 7,6 7,3 6,4 

Kapitaltäckningskvot 1,4 1,5 1,6 1,3 -      

Soliditet % 3,85 4,10 3,91 3,47 - 3,69 4,15 4,52 4,50 4,08 

Källa: Handelsbankens årsredovisningar från 2002-2011 samt egna beräkningar. 

 

Handelsbanken som är en bank som med allra största tydlighet förmedlar att de inte vill 

utsätta sig för någon större risk, de vill hellre vara på säkra sidan än att tjäna snabba pengar. 

Precis som Swedbank har de en hög kapitaltäckningsgrad som är långt högre än vad som 

krävs enligt Basel. Soliditeten är inte för någon bank särskilt hög men ligger relativt stadig 

genom de senaste 10 åren. Inte heller hos Handelsbanken kan man avläsa att den finansiella 

krisen har påverkat bankens siffror avsevärt i negativ mening utan det skulle snarare vara att 

krisen har fått bankerna överlag att bygga upp ett större och mer säkert kapital.    

 

4.1.3 Nordea 

Nordea strävar efter att skapa finansiella helhetslösningar på ett effektivt sätt med så låg risk 

som möjligt för banken.
101

 Att upprätthålla riskmedvetenhet i organisationen är något som 

Nordea anser ingår i affärsstrategier.
102

 Som för de andra bankerna så är det Nordeas styrelse 

som har det yttersta ansvaret för att bestämma kapitaltäckningsmålen samt att begränsa och 

följa upp företagets risker. 
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Nordea beräknar marknadsrisken med VaR-modellen, den operativa risken med 

schablonmetoden och kreditrisken med både IRK-modellen och schablonmetoden. 

 

Tabell 3 

Nordea 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitaltäckningsg % 11,1 11,5 11,9 9,5 9,1 9,8 9,2 9,5 9,3 9,9 

Primärkap.relation % 10,1 9,8 10,2 7,4 7,0 7,1 6,8 7,3 7,3 7,1 

Kapitaltäckningskvot 1,4 1,4 1,5 1,2 1,3      

Soliditet % 3,64 4,22 4,41 3,75 4,41 4,41 3,98 4,52 4,64 4,76 

Källa: Nordeas årsredovisningar från år 2002-2011 samt egna beräkningar. 

 

Nordea har en långt lägre kapitaltäckningsgrad än Swedbank och Handelsbanken men 

siffrorna ligger ändå över kravet men har i och med den lägre procentsatsen inte lika stor 

möjlighet minska reserverna i en stressad situation. Inte heller hos Nordea kan man avläsa 

sämre siffror sedan finansiella krisen utan de har precis som de andra bankerna förbättrat 

marginalerna genom åren.  

 

4.1.4 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

SEB använder sig av en riskfunktion som ska ha hög kontroll över bankens angelägenheter, 

banken utför en gång i kvartalet en rapport över utvecklingen av koncernens exponering 

avseende risk för att på så sätt ha en bättre översikt över riskläget. SEB använder sig av 

kreditanalys och utför kreditbeviljning med stöd av interna modeller.
103

  

 

SEB använder sig av IRK-modellen och schablonmetoden för att beräkna kreditrisker och 

Value-at-Risk (VaR) för att mäta koncernens marknadsrisk.
104

 För att beräkna den 

operationella risken har SEB fått myndighetstillstånd för att använda sig av 

internmätningsmetoden (Advanced Measurement Approach AMA).   
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Tabell 4 

SEB 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitaltäckningsg. % 12,5 12,4 13,5 10,6 11,0 11,4 10,8 10,3 10,2 10,4 

Primärkap.relation % 13,0 12,7 12,7 8,3 8,6 8,2 7,5 7,7 7,9 7,9 

Kapitaltäckningskvot 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4      

Soliditet % 4,62 4,56 4,31 3,33 3,27 3,47 3,00 3,22 3,78 3,68 

Källa: SEB:s årsredovisningar från år 2002-2011 samt egna beräkningar. 

 

SEB påvisar liknande siffror som de andra bankerna, de har goda marginaler gentemot vad 

regelverket kräver och marginalerna blir större och större för varje år. Det som är osäkert för 

alla bankerna är alltså hur de skulle påverkas i en stressad situation där krisen blir långvarig 

eftersom alla banker har en låg soliditet mot vad företag brukar ha. Bankernas 

kapitaltäckningskvot har inte heller så höga marginaler vilket påvisar att det kan bli svårt att 

upprätthålla kapitalkravet under en långvarig kris.     
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras undersökningens empiri som sedan står till grund för studiens 

slutsats. 

 

Ansatsen till denna uppsats grundar sig i funderingar kring hur den finansiella krisen 2008 har 

påverkat de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB. Hur 

deras likviditet och kapitalbas har påverkats under perioden, huruvida de kunnat ta sig igenom 

krisen relativt smärtfritt eller om krisen inneburit en låg kapitaltäckningsgrad. 

Genom att studera Baselregleringen har uppsatsförfattarna undersökt vilken påverkan 

lagstiftningen har haft på de svenska storbankerna under finanskrisen. 

  

Uppsatsförfattarna har sammanställt tabeller för att få en överblick av de svenska 

storbankernas ekonomiska situation genom att sammanställa och beräkna deras 

kapitaltäckningsgrad, soliditet, och kapitaltäckningskvot under perioden 2002–2011. 

Anledningen till detta har varit att göra en jämförande undersökning mellan gällande 

nyckeltal innan och efter finanskrisen 2008. Resultatet av de sammanställda tabellerna visar 

på att samtliga banker ger sken av att ha relativt stabil utveckling, där det inte går att urskilja 

några djupgående finansiella problem under finanskrisen. 

Kapitaltäckningsgraden av bankernas riskvägda tillgångar ska enligt Basel II-regelverket vara 

8 % som lägst. Det är ett mål som samtliga banker har överstigit med god marginal under hela 

perioden 2002–2011.  

 

De presenterade tabellerna visar på att Swedbank och Handelsbanken är de två banker som 

har allra högst kapitaltäckningsgrad då båda bankerna sedan 2007 har legat över 15 % 

kapitaltäckning. SEB har under denna 10 års period aldrig varit under 10 %. Nordea har varit 

den bank med lägst kapitaltäckningsgrad men ligger på en nivå mellan 9–11 %, vilket i 

jämförelse med Basel II regelverket kan uppfattas som att de har en god marginal. 

  

Soliditeten är ett mått på företagets finansiella styrka som visar ett företags betalningsförmåga 

på lång sikt. Det vanliga är att företag har ett soliditetsmål mellan 30-40 %. För de fyra 

undersökta bankerna ser det helt annorlunda ut, ingen av dem håller en så hög soliditet utan 

ligger snarare mellan 3 – 5 %. Detta innebär att steget till en likviditetskris inte är stort.  
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Utifrån tidigare forskning går det att utläsa att likviditetsrisker en naturlig del av bankernas 

verksamhet då banker vanligtvis lånar ut på långa löptider och finansierar sig kortsiktigt är, 

vilket resulterar i låg soliditet där det egna kapitalet är en väldigt liten del av företagets 

tillgångar.  

Ingves förklarar att detta påverkar bankernas balansräkningar då Basel II möjliggör för 

bankerna att kunna sälja sina bolån till specialbolag som placerats utanför bankens egen 

balansräkning. Genom att sälja av sina kreditrisker kan de därmed pressa ner sina kapitalkrav. 

Problemet är att bankerna inte blir helt avskärmade från specialbolagen och under 

finanskrisen ledde dessa likviditetsrisker tillbaka till bankernas balansräkningar där det inte 

fanns något kapital som kunde täcka de förluster som uppstod
105

. 

 

Samtidigt som kritik förs mot Basel II gällande att för lite hänsyn tas för bankernas likviditet 

och att regelverket på så sätt är bristande har Basel-kommittén den 6 januari 2013 beslutat sig 

för att mildra de ökande kraven för likviditet som Basel III innebär och skjuta fram kravet så 

att bankerna har fyra år till att uppfylla kraven.
106

 Det här är till följd av skuldkrisen och oron 

som pågår i Europa just nu, där bland annat EU-kommissionen framfört åsikter om att de nya 

likviditetskraven skulle bromsa upp och försvåra den ekonomiska återhämtningen i Europa 

och därav borde kraven mildras.
107

 EU-kommissionen ser alltså positivt på att Basel-

kommittén nu besluta sig för att mildra likviditetskraven. 

 

Utifrån de egen bearbetade tabellerna går det att utläsa att svenska banker alltid har haft en 

stor kapitaltäckning och vilket kan tolkas som att implementeringen av Basel II regelverket 

inte har haft en större inverkan på bankernas kapitalkrav. Uppsatsförfattarna tolkar därför 

tabellernas resultat som att kapitalkravet har varit oproblematiskt för de svenska storbankerna 

och tror snarare att problemet för dessa banker uppstår vid att de håller alltför låg soliditet. 

Därav kan Basel III regelverket, som är anpassat till att ta likviditetsrisker i beräkning, ha en 

långsiktigt positiv inverkan på de svenska storbankerna då detta kommer att medföra att de 

måste hålla en högre soliditet vilket i sin tur kan komma att minska risken för likviditetskris.      
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6. Slutsats 

Presentation av de generella slutsatser som uppsatsförfattarna har utfärdat från syfte, 

problemformulering och analys.  

 

Uppsatsens syfte var att undersöka huruvida de svenska storbankerna lyckats anpassa sig till 

Basel II regleringens kapitaltäckningskrav. Utifrån bearbetad sekundärdata har 

uppsatsförfattarna kunnat tyda att det svenska banksystemet har haft hög kapitaltäckning långt 

innan den finansiella krisen 2008. Vilket kan tolkas som att övergången till Basel II inte haft 

stor påverkan på de svenska storbankernas finanser. På grund av denna relativt smärtfria 

övergång samt för att svenska banker har stabil finansiering vill de svenska 

tillsynsmyndigheterna att kraven för Basel III ska sättas vid en högre grad än vad regleringen 

egentligen kräver. Finansinspektionen menar att de höjda kraven kommer att skapa stabilare 

banker som är bättre förberedda för finansiella kriser och kan motstå större förluster. Med en 

högre kapitaltäckning på de svenska storbankerna minskar risken för kriser som leder till att 

de svenska skattebetalarna får betala kostnaden för detta. 

 

Av studien kan uppsatsförfattarna dra slutsatsen att Basel-regelverket är av betydelse i en 

global mening, skuldkrisen som råder i Europa tyder på att det finns länder som behöver öka 

sina kapitalkrav och öka transparensen på finansmarknaden. Samtidigt är den svenska 

finansmarknaden väldigt stabil i jämförelse och har varit det i många år och det påvisar att 

införandet av Basel regelverket inte har påverkat de svenska bankerna i någon större 

utsträckning. Då Basel inte tar stor hänsyn till likviditetsrisker och då de svenska 

storbankerna är dåligt skyddade mot dessa typer av risker anser uppsatsförfattarna att en 

reglering som Basel III som kräver en högre soliditet kan vara av större vikt för den svenska 

finansmarknaden. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna har tidigare konstaterat under metodkritiken att uppsatsen har fått en 

väldigt ensidig karaktär. Det skulle därför kunna vara intressant att utföra en liknande 

undersökning, där man istället gör en jämförande studie mellan hur svenska respektive 

amerikanska storbanker påverkades av implementeringen av Basel II. Detta skulle öppna upp 

för en starkare jämförelse mellan vilka element som påverkar förluster inom det svenska 



 40 

bankväsendet samt för att kunna påvisa huruvida en högre kapitaltäckning gör banker mer 

motståndskraftiga inför finansiella kriser.  

 

Alternativt hade undersökning kunna utförts utifrån personliga intervjuer med banktjänstemän 

för respektive banker. Detta kan leda till annorlunda resultat där bankerna kan komma att 

framställas fullkomligt förberedda för att hantera de flesta former av risk. Personliga 

intervjuer kan även framhäva missvisande resultat då den intervjuade personen kan komma att 

ändra sina perspektiv över tiden. 

 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka hur utvalda banker hanterar 

kärnprimärkapitalet och supplementärkapitalet vilka är grundläggande för Basel II. Detta ger 

möjligheten att utläsa om banker uppehåller den nivå av kvalitativt riskbärande kapital som 

regelverket kräver och vilken betydelse detta har för bankerna. 
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Bilagor 

Tabell 5    

Swedbank (Mkr) 2011 2010 2009 2008 2007 

Kapitalkrav 60 541 60 035 62 757 73 289 65 789 

Kapitalbas 93 173 99 687 105 785 102 943 76 456 

Källa: Swedbanks årsredovisning år 2007- 2011 

 

Tabell 6 

Swedbank (Mkr) 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitalbas 70 930 59 729 60 740 63 695 61 208 

Källa: Swedbanks årsredovisning år 2002- 2006 

 

Tabell 7 

Handelsbanken 2011 2010 2009 2008 2007 

Kapitalkrav (Mnkr)  80 078 77 487 76 733 88 587 - 

Kapitalbas (Mnkr) 108 734 115 926 125 027 117 490 - 

Mnkr Källa: Handelsbankens årsredovisningar från 2007-2011 

 

Tabell 8 

Handelsbanken 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitalbas (Mnkr) 83 248 89 314 65 471 64 018 59 429 

Mnkr Källa: Handelsbankens årsredovisningar från 2002-2006 

 

Tabell 9 

Nordea (Euro) 2011 2010 2009 2008 2007 

Kapitalkrav (md) 17,7 17,5 16,7 15,8 13,4 

Kapitalbas (mn) 24 838 24 734 22 926 20 326 18 660 

Källa: Nordeas årsredovisningar från år 2007-2011 

 

Tabell 10 

Nordea (Euro mn) 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitalbas 13 147 11 438 10 596 9 754 9 612 

Källa: Nordeas årsredovisningar från år 2002-2006 
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Tabell 11 

SEB (Mkr) 2011 2010 2009 2008 2007 

Kapitalkrav 67 000 67 600 71 200 78 800 67 300 

Kapitalbas 103 445 99 149 107 345 104 723 92 973 

Källa: SEB:s årsredovisningar från år 2007-2011 

 

Tabell 12 

SEB (Mkr) 2006 2005 2004 2003 2002 

Kapitalbas 84 922 76 340 58 679 54 749 52 724 

Källa: SEB:s årsredovisningar från år 2002-2006 

 


