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Sammanfattning 

 

Kurs:  Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15 hp 

Termin: HT13 

Författare: Deniz Karaca & Mohsen Ghaderi 

Handledare:  Maria Smolander 

 

Titel:   Regelverket Basel- Övergången från Basel II till Basel III 

 

Problem: Övergången från Basel II till Basel III blir tungt för bankerna, ekonomiskt. Men 

Basel III ska vara positivt för finansmarknadens ekonomi. Risker i finansvärlden 

är väldigt komplexa. Är Basel III tillräcklig för att hantera risker och framtida 

kriser?   

 

Syfte:  Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka tillämpningen av Basel II och 

övergången till Basel III i Sverige med banksystemet i fokus. 

 

 

Metod:  Studien har en kvalitativ undersökningsmetodik för insamling av empirisk data. 

Studien omfattas av intervjuer med Sveriges fyra storbanker (Swedbank, SEB, 

Nordea, Handelsbanken) samt Finansinspektionen. Även tidigare forskningar, 

böcker och rapporter har hjälp till med insamling av data. 

Slutsats: Basel har ingen direkt koppling till lönsamheten hos bankerna. Övergången till 

Basel III var en självklarhet för en stabilare finansmarknad. Det blir dyrare för 

bankerna med Basel III, ju mer kostnader desto mindre avkastning och därmed 

mindre utdelning för aktieägarna. Bankerna kommer inte stå för kostnaderna 

själva, kunderna kommer bli drabbade. Bankerna har börjat anpassa sig till Basel 

III. Det är krav att spara eget kapital omgående inte bara vid kris. Vilket leder till 

att avkastningen inte riskerar att sänkas vid dåliga tider. 

 

Nyckelord: Basel II, Basel III, räntabilitet på eget kapital(ROE), kapitaltäckningsregler, 

kapitaltäckningsgrad. 
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Abstract 

 

Course: Business economics, Bachelor Thesis 15 Swedish credits 

Term:  Autumn term 13 

Authors: Deniz Karaca & Mohsen Ghaderi 

Advisor: Maria Smolander 

Title:   Basel- transition from Basel II to Basel III 

 

Research issue: The transition from Basel II to Basel III becomes consuming for banks, 

financially. But Basel III should be profitably for financial market economy. 

Risks in the financial world is very complex. Is Basel III is sufficient to manage 

risk and future crises 

Purpose:  The purpose of this paper is to examine the application of Basel II and the 

transition to Basel III in Sweden with the banking system in focus. 

 

Method: The study has a qualitative research methodology for the collection of empirical 

data. The study is based on interviews with four large banks of Sweden 

(Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken) and with Finansinspektionen. We also 

used previous studies, books and rapports. 

 

Conclusions: Basel has no direct connection to the profitability of the banks. The translation to 

Basel III was an obvious step for a more stable financial market. With Basel III it 

became more expensive for the banks; the more cost the less returns and hence led 

dividends for shareholders.  But the banks will not bear the costs themselves, the 

costumers will get affected. Banks have begun to adapt to Basel III. There are 

requirements to save equity immediately not only in crisis. Which leads to the 

return is not likely to be lowered at bad times.  

 

Keywords: Basel II, Basel III, Return on Equity, Capital Adequacy rules, Capital Adequacy 

Ratio. 
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Definitionslista  

 

Affärsbank:  Affärsbanker är banker med inlåningsverksamhet 

 

Avkastning:   Avkastning är vinst i förhållande till kapitalinsats 

 

Eget kapital: Eget kapital utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Eget kapital är 

kapitalinsatsen från ägare men även upparbetade vinster i företagen. Kan 

betraktas som en särskild sorts skuld. 

 

Finansiellt institut:  Finansiella institut är fysiska och juridiska personer som ägnar sig åt 

finansiell verksamhet i väsentlig omfattning 

 

Kapitalbas: Kapitalbasen är summan av primärt och supplementärt kapital med visa 

justeringar 

 

Kapitalbuffert:  Kapitalbuffert är till för att skydda bankerna och konsumenterna mot 

kriser och förluster. Mängden kapitalbuffert beror på bankerna 

affärsvolym och risk 

 

Kapitaltäckning: Med kapitaltäckning menas den lägsta nivå på eget kapital som en bank 

måste ha i relation till sina riskfyllda tillgångar 

 

Kapitaltäckningsgrad: Kapitaltäckningsgrad är kapitalbasen i relation till riskvägt belopp 

 

Kreditförluster:  Kreditförluster uppstår när långivaren inte får tillbaka sina pengar helt 

eller delvis 

 

Kreditmarknad: Kreditmarknaden är marknaden för lånat kapital. Gällande långfristiga och 

kortfristiga lån. 
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Likviditet:  Likviditet är bankernas förmåga att betala sina kortfristiga 

betalningsförpliktelser 

 

Primärkapital:  Primärkapital består till mesta dels av aktiekapital och balanserade vinster 

 

Ränta:   Ränta är pris på lånande pengar vanligen uttryckt i procent 

 

Skuldsättningskvot: Skuldsättningskvot är skuld i relation till tillgångar. Skuldsättningskvoten 

beräknas genom att dividera primärkapitalet med exponeringen 
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1 Inledning 
 

I detta inledande kapitel ger vi en bättre inblick i ämnet och problemen i finansmarknaden 

genom bakgrunden och problemformuleringen. För att förstå dagens svenska finans marknad har 

idag, beskriver bakgrunden de problem som förekommit i ekonomiska historien senaste 

årtionden. Därmed får läsaren bättre förståelse och kan enklare sätta sig in i 

problemformuleringen. I problemdiskussionen tas de problem som bankerna har men även de 

regelverk som arbetar med att motarbeta dessa problem, där kopplingen är tydlig till bakgrunden. 

Problemen och regelverket har väckt vår nyfikenhet och därmed ställs frågeställningar.  Och av 

problemformuleringens frågeställningar kommer vi fram till ett syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

 

År 1974 bildades Baselkommittén för banktillsyn i Schweiz. Syftet med Baselkommittén 

gällande banktillsyn är att organisationen utvecklar rekommendationer för att standarder och 

föreskrifter förbättras hos bankerna och finansvärlden. Medlemmarna i kommittén bestod av 

G10-länderna, dvs. Belgien, Frankrike, USA, Holland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. Främsta syftet med Baselkommittén är 

att standarder, riktlinjer och rekommendationer utarbetas som normgivande för 

tillsynsmyndigheter både inom och utanför G10-området. 1 

Kommittén ses som en mycket viktig organisation som arbetar med internationellt samarbete 

mellan centralbanker.2 En del av syftet med detta regelverk var att föra in ett krav till bankerna, 

nämligen att de ska hålla ett kapital som täcker 8 % av de riskvärda tillgångarna i Sverige. 

Innebörden av detta krav var att relationen mellan det kapital företaget har i förhållande till de 

risker de tagit på sig ska ha en viss fastställd lägsta nivå. Denna kommitté arbetar huvudsakligen 

med att förbättra kvalitén på banktillsynen runt om i världen. Detta innebär att utveckla 

rekommendationer för att förbättra bankernas standarder och föreskrifter med målet att skapa 

                                                           
1 Finansiering - vad är baselkommittén för banktillsyn? 
2BIS History – Overview 
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lika villkor i hela den nationella finansvärlden.3 Regelverket Basel I infördes 1988 för att hjälpa 

till att hantera kreditrisker. Dock hade Basel I en svaghet, nämligen kapitaltäckningsgraden hade 

blivit mindre tillförlitligt som mått på bankernas verkliga finansiella motståndskraft.4 

 

Baselkommittén jobbade med att utveckla och förbättra situationen angående bankernas 

kapitalkrav och utformade ett nytt regelverk som kallas Basel II som trädde i kraft i januari 

2007.5 Bristerna som Basel I hade åtgärdades av Basel II och var en reaktion på utvecklingen 

som präglade finansmarknaden. Med Basel II skulle den finansiella marknaden återregleras.  

 

Basel II har tre pelare för det nya systemet. Pelare 1 är en uppdatering av den tidigare versionen, 

där minimikapitalkraven beräknas för kredit- och marknadsrisker samt även operativa risker 

utifrån tydliga beräkningsregler. I pelare 2 ska riskerna identifieras och riskhanteringen ska 

bedömas i ett rymligare perspektiv som sedan kompletterar de kapitalkrav som räknas fram inom 

ramen för pelare 1. Pelare 3:s uppgift är att företagen ska förbättra sin öppenhet och 

genomlysning när de redovisar sin verksamhet mot marknaden eller allmänheten. Meningen med 

det nya regelverket är att skapa mer flexibelt och riskkänsligt system, vilket ställer krav både på 

företag och på tillsynsmyndigheter.6 

 

Den 16 december 2010 utformades det nya regelverket Basel III, som dock började gälla 2013.7 

Basel III berör banker och innebär högre kapitaltäckningskrav samt ändrade bestämmelser för 

beräkningarna av dessa jämfört med föregående regelverk (Basel II). Bakgrunden till att de nya 

reglerna tagits fram är den senaste finanskrisen som utbröt i samband med att Lehman Brothers 

gick i konkurs hösten 20088. De nya reglerna är likviditetsregler, skuldsättningsregler och 

kapitalkravsregler som vi senare i uppsatsen kommer att fördjupa oss i. Tanken med Basel III är 

att förebygga kommande finanskriser. En definition från Finansinspektionen: ”Syftet med Basel 

III är att stärka bankernas motståndskraft och förhindra framtida finanskriser”. Och en annan 

definition från Riksbanken:  

                                                           
3Finansiering - vad är baselkommitén för banktillsyn 
4 Finansinspektionen -Företagens interna kapitalutvärdering 
5Lind Göran (2005) -Basel II – nytt regelverk 
6 Finansinspektionen -Företagens interna kapitalutvärdering 
7 Svenska bank föreningen (2013), Bankerna i Sverige 
8 Lindqvist (2010) – Remisspromemoria, förslag till nya föreskrifter om rapportering av likviditetsrisk 
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”Det övergripande syftet med det nya regelverket är att stärka bankernas förmåga att stå emot 

förluster och att minska sannolikheten för nya finansiella kriser”. Målet är att reglerna ska gälla 

från 2013 och därefter gradvis implementeras och utvärderas fram till 2019. (se tabell) 

 

Tabell 1 -Tidplan för implementering av Basel III. 

 

 

Källa: Riksbanken (2010), Finansiell stabilitet 2010:2 
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1.2 Problembakgrund 
 

USA:s fjärde största investmentbank Lehman Brothers ansökte om konkursskydd år 2008 som vi 

tidigare har nämnt. Konkursen fick stora effekter på det globala finansiella systemet eftersom 

den spreds. Alltfler banker fick kreditförluster vilket inte blev märkbart i längden eftersom det 

blev alltmer normalt. Vissa banker blev uppköpta och dessutom gick några i konkurs.9 

Finanskrisen var igång, och hade sitt ursprung från USA eftersom där kunde bankerna låna ut 

bolån till hushållen med dålig ekonomi. Den stora efterfrågan på bostadsmarknaden i USA ledde 

till att bankerna lånade ut för mycket pengar. När efterfrågan gick ner uppkom kreditförluster 

hos bankerna. Hushållen hade tagit alltför stora lån i förhållande till sina inkomster10. 

Denna händelse är en repris av historien, dvs. det är inte första gången det finansiella systemet 

har blivit påverkat pga. lågkonjunktur som bostadsmarknaden har orsakat. Sveriges finanskris på 

90-talet är ganska lik USA:s kris 2008, med en historisk genomgång av förändringar som har 

skett i finansiella systemet kan den förklaras. På 70-talet var bankerna väldigt lagbundna och hårt 

styrda. Bankerna kunde själva välja kunderna med bäst återbetalningsförmåga eftersom 

efterfrågan var större än utbudet. Kunskap om riskhanteringen var inte nödvändig. 

På 80-talet började det ske förändringar, bankerna ville öka sina marknadsandelar. Att börja 

släppa regleringen av kredit skulle medföra ökad utlåningen. På det viset skulle bankerna kunna 

få mer lönsamhet. Avregleringen borde kombineras med förbättringar rörande hantering av risk 

och tillsyn, men det gjordes inte, så istället ökade risktagandet parallellt med ökad utlåning. 

Avregleringen på 80-talet ledde till att Sverige hamnade i en finansiell kris inom 

kreditmarknaden. Även andra länder har upplevt denna sorts finanskris vid avreglering inom 

kreditmarknaden. Att hantera den snabba utvecklingen på kreditmarknaden var svårt och 

lagstiftningen hann inte med. Därför blev finansiella institutens tillsyn inte tillräcklig.11 

 

                                                           
9Nyberg Lars (2008) - Finanskrisen 
10Öberg Svante. (2009) - Sverige- en låginflationsekonomi 
11Heikensten Lars (2004) - Riskhantering och den finansiella marknaden 
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90-talets bankkris i Sverige berodde till stor del på utvecklingen på fastighetsmarknaden. Efter 

avregleringen av kreditmarknaden steg bostadspriserna och bankerna lånade ut stora summor till 

fastighetsmarknaden. Då hände det något som myndigheterna och bankerna inte var beredda på; 

bostadsbubblan sprack, och bostadspriserna började falla rejält. Myndigheterna och bankernas 

brister var att de inte kunde hantera riskerna som var kopplade till den höga utlåningen. 

Avregleringen på kreditmarknaden medförde en fastighetsbubbla, och när bubblan sprack var 

hela Sveriges banksystem på gränsen till konkurs 1992.12 Med hjälp av strukturerade 

finansprodukter har bankerna kunnat finansiera belåningen utanför balansräkningen till 

hushållen, vilket då var en av orsakerna till den internationella finanskrisen 2008. Att bedöma 

riskerna i dessa produkter var svårt pga. deras komplexitet. Ett problem uppkom då det inte fanns 

några köpare utan bara säljare av de svårbedömda produkterna på marknaden, och detta ledde till 

en global likviditetsbrist. Bankernas sätt att skydda sin egen likviditet var genom att inte låna ut 

pengar till varandra. Finansmarknaden började fungera sämre pga. kreditförlusterna och 

försämrade likviditeten. Den globala lågkonjunkturen var förväntad.13 

Även om den svenska ekonomin hanterade de finansiella problemen som finanskrisen 2008 hade 

orsakat behövde Sverige ändå rädda sina banker genom regeringens hjälp. Det var 

finansieringsproblem som bankerna hade, även om den interna bankmarknaden fungerade som 

den skulle. Dessa problem var bland annat bristande trovärdighet, låg likviditet, 

finansieringssvårigheter och kreditförluster. Riksbanken hjälpte till med både finansieringen och 

likviditeten i marknaden. För att minska finanskrisens effekter och öka stabiliteten. I dagens läge 

ses en förbättring på finansmarknaden, dock skapade finanskrisen 2008 en stor oro och det finns 

fortfarande frågor kring förtroende och korrekt fungerande finansmarknad.14 Finanskrisen har 

många orsaker, bland annat bristande kapitaltäckning pga. hög utlåning. Tidigare historiska 

problem kan kopplas till samma orsak med hög utlåning och bristande kapitaltäckning. Jämfört 

med 70-talets hårda reglering är dagens marknad mer avreglerad.15 

 

                                                           
12 Öberg Svante (2006) - Sverige- en låginflationsekonomi 
13 Heikensten Lars (2004) - Riskhantering och den finansiella marknaden 
14Nyberg Lars (2008) - Finanskrisen 
15Ekonomifakta (2008) - Vad är finanskrisen? 
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Det senaste året har de svenska storbankerna uppvisat god kapitaltäckningsgrad, likviditet och 

har haft bra tillgång till kapital. Dock har vissa euroländer strukturella problem i ekonomin, och 

om dessa problem inte åtgärdas kan det på långsikt medföra sämre utveckling för euroområdet. 

Det kan medföra ytterligare problem för en redan svag banksektor i euroområdet. Detta kan leda 

till att även den svenska ekonomin och det svenska banksystemet påverkas negativt. Det svenska 

banksystemet är mycket stort i förhållande till den svenska ekonomin. Dessutom är det svenska 

finansiella systemet tätt sammanlänkat och koncentrerat till några få stora banker. Det innebär att 

problem hos en bank snabbt kan sprida sig till andra banker och påverka hela ekonomin negativt. 

 

De svenska storbankerna är beroende av finansiering från finansmarknaden och en strukturell 

likviditetsrisk, vilket gör dem känsliga för störningar på de finansiella marknaderna. De har 

under en längre tid blivit allt mer bundna av de finansiella marknaderna och bundenheten är 

större än för de flesta andra banker i Europa. Marknadsfinansieringen sker både i svenska kronor 

och i utländska valutor. De svenska storbankernas upplåning har samtidigt förhållandevis kort 

löptid, vilket gör att bankerna måste låna upp nya pengar ofta. Det innebär en risk, särskilt 

eftersom bankerna lånar ut på mycket längre löptider. Svenska hushålls skuldsättning, som till 

största delen består av bolån, är hög både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv. Den 

höga skuldsättningen kan medföra en risk för den finansiella stabiliteten. Även om bolåne taket 

medfört att trenden med stadigt stigande belåningsgrader brutits och att hushållen amorterar på 

lån med höga belåningsgrader, är hushållens skuldkvot och tillväxttakten i bostadsutlåningen 

fortsatt hög. Det medför risker och försiktighetsskäl talar för att det är motiverat att överväga 

ytterligare åtgärder relativt snabbt om skuldökningstakten fortsätter högt.16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Finansinspektionen (2013) – Risker i det finansiella systemet 
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1.3 Problemdiskussion 
 

Efter finanskrisen insågs det att internbankmarknaden inte hade återställts ekonomiskt i Sverige, 

eftersom de fick enorma problem under krisen som t.ex. likviditetskris. Investerare och kunder 

bör ha möjligheten att kunna bedöma bankernas välmående, vilket inte är positivt från bankernas 

perspektiv då de förlorar tillit.17 Erfarenheterna från finansiella kriser i världen på 90-talet har 

visat att det tidigare regelverket för kapitalkrav behövde förändras för att den inte uppfyllde 

utvecklingstakten och därför var i behov av att uppdateras.18 Basel II skapades för att bemöta 

extrema konjunktursvängningar som Basel I inte klarade av för det var mer avsett för en normalt 

fungerade marknad. Innebörden av det nya regelverket var att bankerna skulle hantera risker på 

ett stabilare sätt och på det sättet förebygga framtida finansiella kriser. Det skulle även tvinga 

bankerna att ha ett högre kapitalkrav och ge en möjlighet att minska bankverksamhetens risker, 

bl.a. kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk.19 

 

Syftet med regelverket Basel är att stabilisera den finansiella marknaden och dessutom minska 

risker i bankverksamheten samt att det ska vara mer synligt om hur bankverksamheten fungerar. 

Med detta menas att bankernas kapital måste vara tillräckligt i samband med risker som bankerna 

kan påverkas av.20 En av anledningarna till att Basel III blev aktuell på finansmarknaden var att 

Basel II behövdes utvecklas. 

 

Hittills har regelverket Basels brister nämnts och att Baselkommittén ständigt försöker att 

förbättra regelverket med utveckling. Troligtvis kommer även Basel III att ha brister i framtiden 

och att behöva utvecklas. Problemet är inte bara bristerna hos regelverket Basel utan också andra 

faktorer, bl.a. den omfattande finansmarknaden. Enligt Stefan Walter som är generalsekreterare 

för Baselkommittén uppkommer finanskriser med ca 20-25 års mellanrum.21 Efter Walters 

uttalande är det intressant att fråga sig om det ens är möjligt att förhindra framtida kriser.  

 

                                                           
17 Svensson Lars E. O. (2010) -Utvärdering av penningpolitiken 2009 i Sverige 
18Lind, G (2005). Basel II – nytt regelverk för bankkapital. 
19Forsell, J & Lönnqvist, P (2004) - Basel II medför stora krav – och möjligheter för bankerna 
20 Finansinspektionen (2006) - Svenska banker kan tjäna på nya kapitalkrav. 

21 Bank for international settlements - Basel III and Financial Stability 
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Eftersom den finansiella marknaden är oerhört omfattande och komplex finns det många faktorer 

som påverkar marknaden. Kritiker menar att det kommande Basel III regelverket inte kommer att 

få dessa avsedda effekter. En reglering av bankerna berör endast en liten del, vilket gör att en 

stor del av finansmarknaden lämnas oreglerad. I och med detta kvarstår många av de problem 

som orsakade den senaste finanskrisen. En del av den oreglerade marknaden innefattar bland 

annat hedgefonder och derivat som till stor del bygger på riskfylld spekulationshandel. I Sverige 

uppskattas denna marknad till att vara ungefär lika stor som den reglerade.22 

 

Hur reagerade bankerna och hur anpassade de sig efter reglerna i Basel II?  Trots brister med 

Basel II har bankerna hög avkastning. Ändå är Basel III aktuell på finansmarknaden, och frågan 

är då varför den blev nödvändig. Man kan vidare fråga sig om det finns någon koppling mellan 

regelverket Basel och bankens avkastning. Blev övergången från Basel II till Basel III positivt 

mött av bankerna? Ligger bristerna endast hos regelverket eller har bankerna också brister? 

Kommer risker att kvarstå med Basel III på finansmarknaden, iså fall vilka? Hur borde dessa 

risker förebyggas, är det ens möjligt? Basel III har endast effekt på en del av finansiella 

marknaden, därför blir den större delen oreglerad. Finns det andra åtgärder för det? 

 

 

1.4 Problemformulering 
 

Övergången från Basel II till Basel III blir kännbar för bankerna ekonomiskt, eftersom den blir 

dyrare i drift. Men Basel III bör förbättra finansmarknadens ekonomi. Risker i finansvärlden är 

väldigt komplexa. Är Basel III tillräcklig för att hantera risker och framtida kriser? Regelverket 

har precis kommit igång men en uppskattning kan göras.  

 

 

 

 

                                                           
22 Johansson, N (2010) -Central motpartsclearing av OTC-derivat, effekter på den svenska finansmarknaden 
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1.5 Undersökningsfrågor 

 

1. På vilka sätt har övergången från Basel II till Basel III påverkat bankernas ROE och 

kapitaltäckningsgrad? 

2. Vilka åtgärder har bankerna gjort för att anpassa sig efter regelverket Basel III? 

3. På vilka sätt kommer Basel III att påverka bankerna, gällande finansiella ekonomin och 

verksamhet? 

4. På vilka sätt påverkar Basel III riskhanteringen inom banksektorn? 

 

1.6 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka övergången från Basel II till Basel III i Sverige med 

banksystemet i fokus. En anledning till att undersöka detta är att Basel III är ny på marknaden 

och har inte hunnits utforskats mycket. 

 

1.7 Avgränsning 
 

Sveriges största banker består av Nordea, Swedbank, Handelsbanken samt SEB,23 därför har vi 

valt att avgränsa oss till dem. Och vi har även använt oss av Finansinspektionens perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Svenska Bank Föreningen (2013) - Bankerna i Sverige 
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2 Metod 
 

I detta avsnitt beskriver vi de metodmässiga val vi gjort för att uppnå syftet med uppsatsen. 

Första delen består av vilket metodval som används. Och därefter beskrivs på vilket sätt 

datainsamlingen har gjorts, vilka tillvägagångsätt som valts.  Urvalet har en viktig roll i 

uppsatsen och därmed förklaras varför respektive respondenter är en del av uppsatsen. Två av 

respondenterna valde att vara anonyma och för att läsaren ska få en bättre förståelse förklaras det 

varför det kan vara ett alternativ. För att läsaren ska lita på denna uppsats beskrivs det varför 

denna uppsats är giltig och tillförlitlig och dessutom vilka brister den har, dvs. har hög validitet 

och reliabilitet. I sista kapitlet ”metodkritik” förstås det hur stark uppsatsen är, där kritiserar 

uppsatsförfattarna sina egna brister på uppsatsen som de är medvetna om. 

 

2.1 Metodval 
 

Metodiken vid vetenskapliga undersökningar kan vara kvalitativ, kvantitativ eller en 

kombination av båda beroende på de frågeställningar som forskarna vill utreda. En kvalitativ 

metodik används för att uppnå en djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse eller 

situation medan en kvantitativ metodik innefattar information som kan mätas eller värderas 

numeriskt. En sådan metodik lämpar sig bäst vid enkäter och användning av matematiska 

modeller, som går att generalisera och dra slutsatser av. En kvalitativ metodik är mer lämpad vid 

observationer och intervjuer.24 

 

Med utgångspunkt från vår problemformulering föll det sig naturligt att använda den kvalitativa 

metoden då uppsatsen är av undersökande och utredande karaktär. Men vi insåg även att en 

mindre del av undersökningen skulle behöva den kvantitativa metoden. 

 

 I förgrunden för kvalitativ metod beskrivs forskningsobjektet utifrån forskarens uppfattning eller 

tolkning av informationen. En styrka med att använda kvalitativ metod och inskaffad data är att 

de visar på totalsituationen. Ett mindre antal objekt studeras utförligt för att på så vis få fram 

riklig information.25 Regelverket som vi studerar är komplext och kräver intervjuer med olika 

                                                           
24 Björklund & Paulsson (2003) - Seminarieboken: att skriva, presenterna och opponera 
25 Holme & Solvang (1997) - Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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respondenter för att möjliggöra en ökad förståelse och därmed skapa en god helhetsbild kring 

Basel. En kvalitativ undersökning kan ha textutsnitt, bild- eller ljudutsnitt som bakgrund vilket 

måste de tydliggöras och bearbetas. Det finns större anpassbarhet i en kvalitativ ansats där finns 

möjlighet för de som blir intervjuade att styra informationen.26 Kvalitativa ansatser kännetecknas 

av att den: 

 studerar mjuk verklighet  

 söker meningssamband  

 går in på djupet 

 ger helhetsförståelse 

 ger närhet till dem som studeras (deltagarideal)27 

 

Enligt Steinar Kvale (1997)28 ”karaktäriserar den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal 

med en struktur och ett syfte”. Med struktur menar han att det är kopplat till rollfördelningen 

mellan de som ingår i intervjun. Rollfördelningen i en intervju är att intervjuaren ställer frågorna 

och intervjupersonen besvarar dem. 

Inom forskningsintervju finns det olika sätt att utföra en intervju och det kan vara: strukturerad, 

ostrukturerad och semistrukturerad. En strukturerad intervju är i förväg har fastställt frågorna 

eller ett klart frågeformulär. Frågorna som ställs är öppna där man låter den intervjuade besvara 

fritt med sina egna ord. En ostrukturerad intervju som är motsatsen till strukturerad där man inte 

i förväg skrivit frågorna tidigare men däremot är den ostrukturerade intervjun är mera som ett 

samtal. Och semistrukturerad som är en blandning av både där personen som intervjuar har 

frågor som är relevanta till ämnet och även nya frågor kan förekomma under intervjun. I denna 

undersökning har vi semistrukturerad intervju. 

 

 

                                                           
26 Asbjörn & Tufte (2003) - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 71 
27 Asbjörn & Tufte (2003) - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 74 
28 Asbjörn & Tufte (2003) - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 96- 97 
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Vi har samlat data och empiri med hjälp av intervjuer hos fyra storbanker i Sverige dvs. Nordea, 

Handelsbanken, SEB och Swedbank samt Finansinspektionen och har även tittat på tidigare 

forskning och diskurser. Finansinspektionen valdes eftersom de har banktillsyn och ser till att 

bankerna följer reglerna. Denna empiri har vi försökt tolka och även ansluta till egen och 

existerande teori. Uppsatsen innehåller en kvalitativ förhållningsätt i grunden. 

Den kvantitativa metoden använde vi för att få en ännu djupare förståelse på hur förändringar har 

skett på nyckeltalen som vi har använt oss av dvs. kapitaltäckningsgrad och ROE, under de 

senaste 7 åren i respektive banker; Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank, Med kvantitativ 

metod kan man mäta skillnader mellan olika begrepp och på så sätt få tydliga mått på olika 

fenomen.29 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns två huvudmetoder för insamling av data, primär- och sekundär data. Uppsatsens 

datainsamling har varit i form av intervjuer men även litteraturer och informationssökning på 

internet. Dessutom har vi använt oss av bankernas årsredovisningar för att se historiska 

förändringar som är relevanta till vår undersökning.  

 

2.2.1 Primärdata 

 

Data som samlats in och bearbetats av oss själva kallas för primärdata.30 I denna uppsats är 

primärdata svaren från intervjufrågorna i form av semistrukturerade intervjuer som besvarades 

av respondenterna. Anledningen till denna typ av intervju var för att respondenterna skulle kunna 

utforma sig mer utförligt om ämnet. Uppsatsen har varit bunden till respondenterna eftersom en 

större del av analysen har baserats på den empirin.  

                                                           
29 Bryman, A. (2011) - Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
30 Larsen (2009) - Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskapligmetod s.45 
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2.2.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata kännetecknas av data som tidigare har samlats in i någon form. För att få en 

bredare kunskap om ämnet har vi använt sekundärdata. Sekundärdata i uppsatsen är i from av 

informationssökning på internet och litteratursökningar.31 Viktigaste sekundärdatan är siffrorna 

av kapitaltäckningsgraden och ROE:n som vi har tagit från bankernas årsredovisningar, eftersom 

med den informationen har vi analyserat en del i undersökningen. 

 

2.3 Urval 

 

Bankerna vi valde är Sveriges fyra största banker, Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken. 

De presenteras senare i studien på emperi delen. Vi intervjuade de relevantaste respondenter som 

vi fick kontakt med. Och respondenterna från de storbankerna representerar majoritet av den 

svenska finansmarknaden. Intervjupersonerna representerar banken som de jobbar på därför 

använde vi informationen som vi fick som bankens perspektiv. Att ta hänsyn till det är viktigt, 

för att göra en bra analys och dra en rätt slutsats. Ovanstående problemen har vi tagit hänsyn till i 

vår uppsats, utgångspunkten var att vara objektiv. Respondenterna var väldigt insatta och 

kunniga vilket gör att empirin är trovärdig. 

 

2.4 Anonymitet 

 

Två av respondenterna valde att vara anonyma av sekretesskäl, vi fick visa hänsyn till det och 

behandla de två respondenterna anonymt. Både nackdelar och fördelar finns med anonymkälla. 

Fördelen kan vara att respondenternas svar kan vara mer utförliga och korrekta. Och nackdelen 

att uppsatsens trovärdighet kan ifrågasättas. Att urskilja vem som sagt vad blir omöjlig och 

informationen man fått i intervjun går inte att verifiera. 

                                                           
31 Larsen(2009) - Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskapligmetod s.45 
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2.5 Validitet 
 

Det krävs information som är giltig för det som ska undersökas för att en uppsats ska ha hög 

validitet. Informationen som är insamlat måste mäta och beskriva rätt sak. Och därmed ska det 

kunna användas för syftet i uppsatsen. Om uppsatsen uppfyller dessa krav har den hög validitet.32 

För att underlätta för respondenterna klargjorde vi vårt syfte med uppsatsen när vi skulle 

intervjua dem så vi kunde få rätt information med koppling till vårt syfte. Personalen på 

respektive bank var kunniga dock var de inte experter inom ämnet Basel. De gav information 

som man kunde ta reda på via nätet, därför har uppsatsen brist på hög validitet. 

 

2.6 Reliabilitet 

 

Reliabilitet kan med andra ord förklaras som tillförlitligt. Det är viktigt att en uppsats är 

uppbyggt av information som har hög reliabilitet för att kunna använda det i analysen.33 

Reliabiliteten handlar om vilken information som används, tillvägagångssätt eller hur data 

bearbetas, d.v.s. om undersökningens data. Att få samma resultat vid andra tidpunkter är bevis på 

att undersökningen har hög reliabilitet34. Vår uppsats omfattar många väl kända källor som har 

liknande information och drar liknande slutsatser och därför är den tillförlitlig. 

Källor vi använt är intervjuer med representanter på Handelsbanken, Nordea och Swedbank samt 

SEB och även Finansinspektionen och internetsökningar och litteraturer. För att analysen och 

slutsatsen ska bli tillförlitlig är teorierna använda som vägledning.  

 

 

 

 

                                                           
32 Larsen (2009) - Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskapligmetod, s 47 
33 Larsen (2009) - Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskapligmetod, s 265  
34 Larsen (2009) - Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskapligmetod, s 28 
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2.7 Metodkritik 
 

Vi kunde inte välja en annan metod för uppsatsen som t.ex. enkätundersökning. Alla har inte 

kunskap inom detta ämne, därför skulle vi inte kunna dela ut enkäter till var och varannan 

person.   

Att intervjua via mejl har inte lika hög validitet som en muntlig intervju, eftersom man inte 

kunde ställa direkta följdfrågor som skulle vara relevanta. Men det var enda sättet att få svar på 

våra frågor pga. deras tidspress. 

Dessutom är bankernas personal självklart lojala mot företaget som de jobbar hos. Det är svårt att 

avgöra om allt de säger stämmer, de vill visa en bra image av företaget. Intervjupersonerna 

representerar hela banken, det går inte att intervjua all personal i en bank. Därför generaliserar vi 

hela banken i analysen istället för att nämna respektive person. 

Egentligen skulle vi intervjua Basel experter från varje bank men vi fick tyvärr inte tag på dem. 

Personalen vi intervjuade var ändå väl kunniga inom ämnet. 
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3 Teori 
 

Med dessa teorier ökas förståelsen och förenklas kopplingen från empirin till analysen. Det ges 

en grundläggande beskrivning av teoretisk information i ämnet, med avsikt att bland annat öka 

och utveckla läsarens kunskap inom området. Den information som bearbetas i detta kapitel 

ligger även till grund för insamlingen av studiens empiriska material. 

 

 

3.1 Det finansiella systemet 
 

Finansiella systemet utformas av två delar finansmarknader och finansiell infrastruktur, och även 

finansiella institutioner som ingår i 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 värdepapper35. 

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 kortsiktiga 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.36 

Finansmarknadsmodellen presenterar effekterna av den finansiella utvecklingen där det är av 

avgörande betydelse att väl fungerande finansiella marknader allokerar risken optimalt.  

                                                           
35 Europeiska Centralbanken - Finansiell stabilitet 
36 Diamond, D.W (1997) –Liquidity, Banks and Markets 
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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 kapital 

investeras i tillgångar som kan omsättas och löptiden för tillgångar som innehas av banker 

faller.37 

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.38 

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.39 

 

3.2 Den reglerade och oreglerade marknaden 
 

Finansinspektionen är den myndighet som reglerar den finansiella marknaden i Sverige. Den har 

som uppgift att övervaka det finansiella systemet och de värnar för ett effektivt och stabilt 

system. FI är en myndighet som enbart finansieras genom erlagda avgifter från de finansiella 

företag de övervakar40. FI säger själva att deras marknad är att se till så att lagarna följs av de 

som bedriver värdepappersbolag. Sedan huruvida bolaget är seriöst, säkert eller kunnigt tar de 

avstånd från att bedöma. Myndigheten sysslar även med konsumentskydd och bidrar till att 

                                                           
37 Diamond, D.W (1997) –Liquidity, Banks and Markets 
38 Europeiska Centralbanken – Finansiell stabilitet 
39Lundgren, N (2009) – Den finansiella sektorns samhällsekonomiska betydelse 
40Fi.se – Om Finansinspektionen 
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konsumenten får ett grundläggande skydd som berör dess tillgångar, fordringar och villkor. De 

ska även tillhandahålla konsumenten tydligt information om de finansiella tjänster som finns 

tillgängliga på marknaden. Utöver dessa huvudmål har FI till uppgift att utfärda tillstånd till 

företag som vill erbjuda tjänster med finansiella instrument till allmänheten. FI utformar även 

regler och utövar tillsyn över de 3700 företag som innehar ett tillstånd.41 

Att komma på rätsida med vad som är den oreglerade marknaden och vad det är som skiljer den 

från den reglerade kan vara besvärligt. Med en reglerad värdepappersmarknad menas den handel 

som bedrivs på en börs. I Sverige finns tre stycken börser vilka är Nasdaq OMX Stockholm, 

Nordic Growth Market (NGM) och Burgundy. Den oreglerade värdepappersmarknaden består av 

olika handelsplattformar, vilka även kallas för Multiateral Trading Facility(MTF) samt rena 

värdepappersbolag som arrangerar handel med aktier. Handelsplattformar lyder under ett mindre 

omfattande regelverk än vad börserna gör medan värdepappersbolagen som arrangerar 

aktiehandel inte behöver lämna någon löpande information till tillsynsmyndigheten.42 

 

       Börser 

 Nordic Growth Market NGN AB 

 Burhundy AB  

 Nasdaq OMX Stockholm AB 

 Handelsplattformar (MTF) 

 Nasdaq OMX Stockholm AB (first north) 

 Nordic Growth Market NGM AB  

 Aktietorget AB  

 Burgundy AB 

Annan handel som organiseras 

 Bolag som arrangerar handel med aktier 

      

                                                           
41 Fi.se – Om Finansinspektionen 
42 Fi.se – Börser och aktiehandel 
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Efter att ha studerat området och de beskrivningar som finns av den oreglerade marknaden är vår 

uppfattning och definition följande; den oreglerade marknaden består av handel med finansiella 

instrument som inte handlar över en börs och därmed inte registreras. 

Det som skiljer de två olika marknaderna ifrån varandra är lagstiftningens omfattning. Det är 

speciellt tre stycken lagar som enbart gäller för den reglerade marknaden men som inte behöver 

beaktas överhuvudtaget eller i samma mån på den oreglerade marknaden. Dessa lagar är: 

- Lagen om anmälningsskyldighet 

Lagen är till för att förhindra insiderhandel. Della göras genom att personer som har insyn i 

bolag genom sin befattning, måste rapportera sitt aktieinnehav. Även förändringar i 

innehavet ska redovisas till FI. Registret över vilka personer som har insyn och dess 

förändring i innehav är offentligt och detta bidrar till att minska insiderhandel. Lagen reglerar 

även rätten för personer med insyn att handla med bolagets egna värdepapper en viss tid före 

och efter bolagets offentliggörande av delårsrapporter.43 

- Lagen om handel med finansiella instrument 

Författningen innehåller bestämmelser om tillvägagångssättet för hur ett nytt finansiellt 

instrument får skapas. Den behandlar finansiella instrument som ska introduceras på en börs 

eller auktoriserad marknad. Enligt lagen skall ett prospekt upprättas för att sedan utvärderas 

om tillstånd ges från FI, innan den bli tillgängligt för handel.44Ett prospekt är en handling 

som innehåller nödvändig information om emittenten (utgivaren) och instrumentet så att 

motparten kan göra en genomgående bedömning av risken i investeringen.45 Skyldigheten att 

upprätta ett prospekt finns även på den oreglerade marknaden men här finns omfattande 

undantag från denna skyldighet. Mängden information om ett instrument som handlas över 

oreglerad marknad skiljer sig dock väldigt mycket från den information som erhålls via 

börs.46 

 

                                                           
43 Fi.se – Konsumentskyddet på finansmarknaden 
44 Fi.se – Konsumentskyddet på finansmarknaden 
45Fi.se – Prospekt 
46 Fi.se- Konsumentskyddet på finansmarknaden 
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- Lag om offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden 

Lagen innehåller regler för köp av noterade aktier på en börs eller marknadsplats. Köparen 

binder sig för att följa börsens eller aktiemarknadens regler, som i sin tur grundar sig på EU-

direktiv.47 

De derivat som handlas på en oreglerad marknad kallas för OTC-derivat och det finns två olika 

typer av dessa. Den första typen är standardiserade derivat som nästan är identiska med de som 

handlas på börsen. Anledningen till varför dessa handlas på ”Over The Counter” istället för på en 

reglerad marknad är för att parterna hellre tar en motpartsrisk än att behöva betala de kostnader 

som en börs eller marknadsplats medför. Den andra typen är derivat där parterna fritt skräddarsyr 

villkoren efter egna behov. Dessa kallas även ”rena OTC-kontrakt” eller i engelsk tal ”Beskoped 

contracts” eller ”Tailor made contracts”48 

 

 

3.3 Bankmodellen 
 

Denna modell beskriver hur bankverksamhet fungerar när det gäller in och utlåning. Det är bara 

affärsbanker som har rätt att låna in pengar från allmänheten.49Flödet som inkommer till banker 

av inlåning finansierar deras utlåning till andra aktörer på marknaden. De som tar lånen betalar 

sedan avgift på lånen in form av ränta och denna ränta är högre än räntan som bankerna själva 

betalar som kallas inlånings ränta.50 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Fi.se- Konsumentskyddet på finansmarknaden 
48 Johansson N. – Central motpartclearing av OTC-derivat – effekter på den svenska finansmarknaden 
49Pettersson Karl-Henrik (1993) - Bankkrisen inifrån, s 252-265 
50Beckman M (2008) - Sparande, kapitalförvaltning, och finansiella instrument. 
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Hur bankerna bedriver sina verksamhet i form av inlåning och utlåning framställs i denna figur. 

Figur 1 – Bankmodellen 

 

 

Källa: Pettersson Karl-Henrik (1993), Bankkrisen inifrån, s 255 

 

Figuren ovan visar hur finansiella tillgångar kan förvandlas i olika sort. Denna process används 

av bankerna att se till att ha större tillgodohavandet på sina låntagare än det genomsnittliga 

tillgodohavandet kunderna har på banken. Tillgångar som är utan risk dvs. inlåning förvandlas 

till tillgångar som har risk dvs. utlåning. Bankernas utlåning orsakar minskning på likvida 

reserver.51 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Pettersson Karl-Henrik (1993) - Bankkrisen inifrån, s 252-265 
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Hävstång 

 

Olika sorter av tillgångar får olika grader av risker som beror på hur säkra dem är enligt reglerna 

inom regelverket Basel. Förenklat finns det ett samband mellan eget kapital och tillgångar. 

Tillgångar som omfattar risk måste sedan funka som en viss procent motsvarar bankens 

primärkapital. Detta ger bankerna en så kallad hävstång. Med hjälp av hävstång bankernas 

möjligheter ökar att låna ut mer pengar. En del tillgångar inräknas som riskfria hos bankerna och 

därför får bankerna möjlighet att låna ut mer.52 

 

Fractional Reserve Banking 

Banker gör utlåning med kapital som redan är utlånad och de upprepar detta hela tiden utan att 

fylla på nytt kapital. Banker höjer sina tillgångar genom att låna ut hela tiden kapital som redan 

en gång utlånad.Tillgångarna kan inte växa alltid utan någon påfyllning. För att kedjan ska 

fungera även i forsätningen också behövs nya riktiga påfyllning. Om bankerna inte har tillräcklig 

med kapital kan de få problem med likviditet vid minskning av inlåning och hög utlåning.53 

 

 

 

 

3.4 Risk 
 

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

och minimera risk detta på grund av att man i all typ av finansiell verksamhet utsätts för risk.54 

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 transparent tillvägagångssätt 

ska redovisas i dess årsredovisning.55 Riskerna som bankerna exponeras för brukar kategoriseras 

                                                           
52De Vylder Stefan (2009) -Världensspringnota finanskrisen och vägen framåt, s 66-71 
53Fractional Reserve Bank 
54Swedbanks årsredovisning 2010 
55Pehr Wissen, Ulf Wissen (2011) -Finanskrisen förklarad s.179 
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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.56 I de flesta svenska 

bankerna är bostadsutlåningen den kreditrisk som bankerna främst exponeras för.57 

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.58 

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.59 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.60
 

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 försvagas 

gentemot en annan. 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.61 

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 

                                                           
56 Swedbanks årsredovisning 2010 
57 Finansinspektionen, Rapport 2008:6 
58 Finansinspektionen, Rapport 2008:6 
59 Swedbank - Om Swedbank 
60 Swedbank - Om Swedbank 
61 Finansinspektionen -Operativ risk 
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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.62 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 långsiktiga internräntor till de 

affärsdrivande enheterna.”63 

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

kraft under kommande år 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.64 

 

3.4.1 Moral Hazard 
 

Begreppet Moral Hazard har sitt ursprung från försäkringsbranschen och betyder att den 

försäkrade ändrar sitt beteende och ökar risken för det som den är försäkrad mot. Till exempel så 

kan en bilförsäkring leda till att bilägaren åtar mindre åtgärder för att bilen inte ska bli stulen än 

vad som skulle göras om bilen inte var försäkrad.65 

 

Insättningsgarantin  

 

                                                           
62 Handelsbanken – Risk och kapitalhantering 
63 Handelsbanken – Risk och kapitalhantering 
64 Handelsbanken – Risk och kapitalhantering 
65Rauchhaus, R. W. (2005) – conflict management and the misapplication of moral hazard theory 
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Moral Hazard benämns också som ett problem inom ekonomin och då som ett hot mot den 

finansiella stabiliteten. Detta grundar sig bland annat i att staten skyddar bankernas kunder 

genom den så kallade insättningsgarantin. Denna garanti blev lag i Sverige år 1996 på grund av 

ett EG-direktiv. Således finns även liknande garantier i alla EU-länder men det tillämpas också i 

andra länder utanför EU. Garantin är ett konsumentskydd och betyder att insatta medel i banker, 

värdepappersbolag och kreditmarknadsföretag till viss del garanteras av staten. Den maximala 

ersättningen per kund genom insättningsgarantin är 100 000 euro.66 Enligt Acharya så har 

insättningsgarantin skapat två stycken Moral Hazard problem:  

- Banker har en tendens att ta flera risker då garantin av insättningarna finns.  

- Överdriven tillsyn av banker som är garanterade.67 

 

Rauchhaus instämmer med Acharya att insättningsgarantin med för att bankerna tar alldeles för 

stora risker på grund av att de vet att staten kommer att ersätta deras kunder om de går omkull.68 

 

 

 

 

 

 

”Too big to fail” 

 

Moral Hazard benämns i ytterligare sammanhang där staten återigen kan komma att tillskjuta 

kapital till banker. Här menas att systemviktiga banker, så kallade ’too big to fail’ banker, är för 

viktiga för det finansiella systemets funktion och tillåts därmed inte gå i konkurs. Statens 

skyldighet att bevara välfärden i samhället gör att de tvingas agera om det finansiella systemet är 

på väg att kollapsa. Problemet här är att bankerna är medvetna om denna implicita garanti och 

tenderar då att ta ännu större risker.69Vikten av ’too big to fail’ banker kan enkelt åskådliggöras 

genom Lehman Brothers konkurs som fortsatte det globala finansiella systemet i en av dess 

                                                           
66Riskgälden (2010) - Insättningsgarantin 
67 Acharya S. (2008) – Safe banking to avoid moral hazard 
68Raushhaus, R. S. (2005) -  Conflict management and the misapplication of moral hazard theory 
69Riskbanken (2010) – Penning- och valutapolitik 
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värsta lågkonjunkturer i historien. Nackdelen med att staten går in och räddar bankerna är att det 

anses som om skattebetalarna får ta ”smällen” för bankernas agerande menar Norman. Vidare 

påpekar Norman följande;  

”Att på det sättet privatisera vinster men socialisera förlusterna skapar förtroendeproblem också 

på sikt. Dessutom är det svårt att acceptera att de som skapade problemet ska slippa betala för 

vad de åstadkommit”.70 

 
 

3.5 Nyckeltal 

 

3.5.1 Räntabilitet på eget kapital 

 

Räntabilitet på eget kapital (ROE) är ett mått som mäter det riktiga kraft av ett företag. 

Enligt The Institute of International Finance 2010 vill banker inte hålla för mycket kapital då det 

skulle minska avkastningen till ägarna. Deras argument är enkla att förstå. Ju högre kapital en 

bank har, desto svårare är det att hålla samma krav på avkastning då den allmänt vedertagna 

formeln för ROE är:71 

 

ROE =   

 

Om man ska vara mer konkret och ge ett exempel; om en bank har ROE på 17 procent har då en 

vinst på 17 öre i varje krona av sitt eget kapital. 

Banker vill inte bevara för mycket eget kapital för att det minskar avkastningen till ägarna. Deras 

skäl är enkla att förstå. För ju högre eget kapital en bank har desto svårare är det att hålla samma 

                                                           
70 Norman, P. - Anförande vid Söderberg & Partnersdagen 
71 Berk & DeMarzo (2010) - Coporate Finance 
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krav på avkastningen. Det är mycket rationellt att förstå för att bibehålla samma ROE när 

kapitalkravet höjs så måste bankens intäkter öka i samma omfattning.72 

Det är då mycket logiskt att se att för att bibehålla samma ROE efter en höjning av kapitalkraven 

så måste alltså bankens intäkter öka i samma utsträckning och om inte detta sker skulle alltså ett 

ökat kapitalkrav straffa bankernas ägare. Eftersom de skulle få en lägre avkastning på eget 

kapital. Dock finns en hel del kritik mot detta mått. Framför allt att måttets stora svaghet är att 

det inte tar hänsyn till risk. En annan anledning till att det inte är ett perfekt mått är faktumet att 

det inte går att göra jämförelser mellan olika företag som inte har identiska kapitalstrukturer.73  

Måttet skapar förvirring när det gäller aktieägarvärde. Högre kapitalgrad kan ge ett lägre ROE i 

högkonjunktur, men att ROE snarare blir högre under dåliga tider, eftersom banker då är bättre 

rustade för stressituationer samt inte påverkas lika hårt av kreditförluster som är 

sammankopplade med lågkonjunkturer. ROE är alltså högt i bra tider, men mycket lågt i dåliga 

tider med lägre nivå av eget kapital. investerarna får alltså en högre volatilitet på sin aktie, vilket 

betyder att risken är högre. D.v.s. att ett högre kapitalkrav skulle sänka risken i bankerna, vilket 

gynnar investerarna.74  

 

 

3.5.2 Kapitaltäckningsgrad 
 

Kapitaltäckningsgraden inom bankväsendet är ett mått på hur mycket buffert bankerna måste ha 

kvar i fall oväntade händelser skulle inträffa. Banken håller ett visst kapital för varje kredit de 

ger ut. Vi använder oss av kapitaltäckningsgraden för att den är en del av Basel III och kommer 

att påverka bankernas verksamhet. Kapitaltäckningsgraden uträkning är enligt:  

 

        

 

Kapitaltäckningsgraden = 
 

 Kapitalbas 

  

                                                           
72Hillier David (2010) -Corporate Finance, s 59, 78 
73 Berk & DeMarzo (2010) - Coporate Finance 
74 Admati et al (2010) - Increased Libability Equity 
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               Riskvägda tillgångar       

         

Under 1900-talet har banker expanderat kraftigt och utlåningen har finansierats med en allt lägre 

andel eget kapital och större andel skulder. En minskning av eget kapital i balansräkningar kan 

leda till en ökad risk att banker kollapsar, vilket försämrar stabiliteten i det finansiella systemet. 

Lagstiftarna ser dessa risker och har skyldighet att skydda allmänhetens intresse av ett 

fungerande finansiellt system då dessa annars riskerar att bli lidande vid en kollaps. För att 

upprätthålla ett fungerande banksystem ställer myndigheterna krav på bankernas kapitalstruktur 

för att relationen mellan eget kapital och skulder inte skall bli för stor. Samtidigt måste dock 

kostnaden för en eventuell överkapitalisering av bankerna beräknas då detta kan påverka dels 

bankernas lönsamhet men även ha negativ påverkan på makroekonomin genom att bankerna 

måste hålla inne med kapital istället för att erbjuda lån till marknaden.75  

Efter att ett antal banker kollapsat i början av 1980-talet inleddes diskussioner om huruvida ett 

enskilt soliditetskrav på bankerna var tillräckligt för att förhindra ytterligare kollapser eller om 

det även behövde adderas en riskkomponent till soliditetskrav. Det har visat sig att med enbart ett 

soliditetskrav är skillnaden stor mellan de risker som olika banker tar om det inte föreligger 

någon koppling mellan de enskilda tillgångarnas risk och kravet på eget kapital. Att tillämpa en 

kapitaltäckningsgrad utan hänseende till risk ger bankerna incitament att välja placeringar med 

högre risk då det gör det lättare för dem att nå upp till ett högt avkastningskrav, samtidigt som 

samhället kommer stå för en del av risken. Syftet med riskvägd kapitaltäckning är att bankerna 

skall behöva täcka upp mer eget kapital för sina riskfyllda tillgångar medan tillgångar med låg 

risk kräver en lägre volym eget kapital. Detta kan även medföra att bankernas prissättning av 

utlåning till olika projekt påverkas inte bara av den risk som fins i projektet utan för att täcka upp 

den kapitaltäckningsgrad som myndigheter kräver för motsvarande risk.76 

 

3.6 Basel II 

 

                                                           
75 Santomro & Watson (1977) - determining an optimal capital standard for the banking industry 
76 Kim & Santomero (1988) - in banking and capital regulation  
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Basel II består av tre pelare: 

Pelare 1 liknar Basel I och rör sig om kapitalkravet som ställer krav på företag att ska vid varje 

tillfälle ha en kapitalbas som är motsvarandemängden av kapitalkraven för kredit. Med hjälp av 

schablonmetoden kan kapitalkravet för kreditrisker beräknas men institutioner kan även ansöka 

tillstånd från Finansinspektionen att använda en intern riskklassificeringsmetod för denna 

beräkning.77 

 Intern riskklassificeringsmetod 

Intern riskklassificeringsmetoden (IRK-metoden) är en mer avancerad metod och är lämpad för 

banker med mer välutvecklade riskhanteringssystem och bygger på intern information. Vid 

användandet av IRK-metoden kan bankerna på egen hand ta fram en rasklassificering för olika 

kunder och bestämma deras riskvikter och således kapitalkravet. En förutsättning för att IRK-

metoden ska få tillämpas är att tillsynsmyndigheten godkänner bankens riskhanteringssystem. 

För varje kredit måste banken vid varje händelse ta hänsyn till olika faktorer som påverkar den 

kreditrisk de utsätts för på ett tillförlitligt sätt. De huvudsakliga faktorerna är: Sannolikheten för 

fallissemang, förlustandelen i händelse av fallissemang och exponeringens storlek vid 

fallissemanget.78  

 

Pelare 2 är en av dem viktigaste delarna i Basel II och enligt pelaren ska både företag och 

tillsynsmyndigheter arbeta ihop och var för sig också för att värdera, hantera och bedöma 

risker.79 Pelare 2 kräver att företagen ska hantera och bedöma risker på ett tillfredställande sätt. 

Företagen måste använda metoder som möjliggör värdering av kapital för att veta om kapitalet 

täcker eventuella risker som företagen kanske kommer att utsätta i. Företagens kapital bedömas 

av Finansinspektionen för att granska om de riskhanteringskraven som pelare 2 ställer. 

Pelare 3 innebär ett informationskrav, och förbättrad öppenhet och genomlysning d.v.s. hur och 

när företaget ska redovisa sin verksamhet för marknad och allmänhet.80Finansinspektionen 

                                                           
77 Finansinspektionen (2011) - Grundläggande kapitalkrav (pelare1) 
78 Finansinspektionen (2001) - Riskmätning och kapitalkrav 
79 Sarma, M. (2007) - Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 33, ss. 3364-3367  
80 Sarma, M. (2007) - Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 33, ss. 3364-3367 
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bestämmer vilken information som företaget ska redovisa, när, var och med vilka tids intervall 

som informationen ska redovisas för allmänheten.81 

 

3.7 Operationalisering av teori genom Basel III 
 

 

Basel III är det senaste internationella regelverket som Basel kommittén har utformat för 

finansiella institutioner och banker och är en utveckling samt förlängning av Basel II. 

Regelverket innehåller nya reformer i jämförd med Basel II och tanken med förändringarna är att 

riskhanteringen och även reglering av finansiella institut ska förbättras. 

 Dessa reformer möjliggör att bankerna ska kunna klara sig mot finansiella kriser. Reformerna 

leder till ett mothugg till finansiella och ekonomiska chockar. Med regelverkets nya reformer och 

åtgärder förbättras även kontrollen inom banksektorn.82 

 

Finanskrisen som inträffade år 2008 var en stor anledning till uppkomsten av Basel III men även 

finanskrisen hade inte inträffat ändå uppkomsten av Basel III var självklar.  

Reglerna inom Basel III delas upp inom tre områden: kapital, likviditet och skuldsättningskvot. 

De nya reglerna i Basel III omfattar några förändringar från tidigare regelverk Basel II83. 

Kapitaltäckningsregler 

De nya reglerna inom området kapital ställer krav på bankerna att öka kvalité och klarhet i 

kapitalbasen.  Med dessa krav ska inräkning av eget kapital göras med mer noggrannhet. Enligt 

Basel III ska kapitalet innehålla det egentliga riskkapitalet 84. 

Reformerna inom kapital är enligt följande. 

 Kärnprimärkapitalrelation på 4,5 % 

 Primärkapitalrelation på 6 %  

                                                           
81 Finansinspektionen (2011). FFFS 2007:5. Stockholm  

82 Andersson Tom (2010) – Basel II reformer 
83Nordeas Årsredovisning (2010) 
84Nordeas Årsredovisning (2010) 
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 Kapitaltäckningsgrad på 8 %  

 Kapitalbevarande buffert på 2,5 % 

 Kontracyklisk buffert mellan 0 och 2,5 %  

Skuldsättningsregler 

Det andra området inom Basel IIIs reformer kallas för skuldsättning som funkar som ett tillägg 

till regler inom eget kapital. Enlig reformen måste bankernas skulder i relation till deras 

tillgångar vara är minst 3 % och detta är ett krav. Skulderna som banker har får inte vara mer än 

en särskild procent av bankernas tillgångar. Situationer där bankernas tillgångar är enorma och 

bär låg risk kan tyda på att detta mått kan vara bristande och därför har fått anmärkning.85 

Likviditetsregler 

Det tredje reformen som Basel III innehåller, omfattar höjning på krav på regler inom likviditet. 

Förenklad bankerna kommer att klara bättre ekonomiska misshälligheter efter förbättring på 

likviditeten. Enligt reformen måste bankerna ha tillräcklig med tillgångar och dessa tillgångar 

måste lätt bytas mot kontanter.86 

Hur likviditetsreserver ska vara storleksmässigt, bisams av de nya reformerna inom likviditet.87 

 

3.8 Sammanfattning av teorierna 
 

Finansmarknadsmodellen presenterar effekterna av den finansiella utvecklingen där det är av 

avgörande betydelse att väl fungerande finansiella marknader allokerar risken optimalt. 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. 

                                                           
85Bäckström Hans, Frisell Lars (2010) – Det nya Basel paketet 
86Nordeas Årsredovisning (2010) 
87Bäckström Hans, Frisell Lars (2010) – Det nya Basel paketet 
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Bankerna arbetar med att minimera risker; kreditrisk, marknadsrisk, operativrisk samt 

likviditetsrisk. 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. 

Bankmodellen beskriver hur banker gör sin verksamhet och hur de maximerar vinster genom att 

öka sin utlåning. Hur mycket kapital bankerna måste behålla som reserv är en viktig faktor som 

bankerna är beroende av. För att öka intäkter tar ofta banker risker och behåller låga reserver. 

Våra affärsbanker har ensamrätt att låna in pengar från allmänheten och sedan låna ut samma 

pengar med högre ränta. De gör aldrig riktiga insättningar och de lånar ut samma kapital som 

redan är utlånade. Och på detta sätt ökar bankerna sina tillgångar. Men de kan inte fortsätta med 

det i en evighet eftersom det behövs riktig kapital på deras reserver.  

Basel II blev ett litet hinder för bankerna med skärpta regler gällande kapitalkrav, riskbedömning 

och informationskrav. Bankerna kunde inte låna ut lika mycket kapital som tidigare, trots 

reglerna funkade kedjan att låna ut pengar som redan var utlånade men inte lika effektivt som 

förut. Bankerna kommer få det ännu tuffare med Basel III. Eftersom kontrollen inom 

banksektorn kommer skärpas ännu mer och bankerna kommer låna ut ännu mindre pengar. 

Regelverket innehåller reformer inom tre områden; kapitaltäckningsregler, att bankerna måste ha 

en viss kapitalbas. Skuldsättningsregler, skuldsättningskvoten måste ligga på minst 3 %. 

Likviditetsregler, tillgångarna ska ha bra kvalité, och att likviditetsreserven ska vara begränsad. 

Av Moral Hazard lever bankerna ett riskfullt liv, de vågar riskera mycket mer än vad de borde. 

De förlitar sig på insättningsgarantin och ”too big to fail”. Detta krockar med Basel reglerna som 

vi senare kommer att ta upp på analysen. 

3.9 Tidigare forskning 
 

Danielsson et. studie menar att Baselkommittén har ignorerat att ta upp många brister inom det 

globala finansiella systemet och ökat risken till nya instabilitets källor med Basel II. Danielsson 

et al menar att det finns bättre riskmätningsmodellen tillgängliga än de som valdes till Basel II, 

de som valdes för att bankerna ska använda ger vinklade prognoser. Även Basel IIs huvudsyfte 

kritiseras av Danielsson et al. D.v.s. förhindringen av finansiell instabilitet, pga. det inte tar 

någon hänsyn till konjunktursvängningar som kommer att påverka finansiella marknaden 
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negativt. Den tar även inte hänsyn till endogena risker. Med det menas att när det mesta inte går 

att hålla hemligt agerar alla likadant, då det kan orsaka till finansiella kriser eftersom om ena 

faller så faller alla pga. de har blivit homogena.88 

 

I en studie ifrågasätter Hudson om konsekvenserna som Basel II kommer att orsaka är värda och 

om den slutliga versionen kommer vara Basel II. Han menar Basel IIs nya regler är känsligare än 

det tidigare regelverket, Basel I, för variationer i kreditrisk. Även om bankernas verksamheter är 

oförändrade kommer risken att variera oavsett hur bankerna väljer att mäta sina kreditrisker pga. 

konjunkturcykeln. Den uppmätta kreditkvalitén blir sämre när den allmänna ekonomin 

försämras, vilket leder till ett högre kapitalkrav. För att begränsa den cykliska effekten på 

ekonomin har många olika system föreslagits. Men Hudson anser inte att de är helt relevanta, att 

dessa system kan få oönskade biverkningar som skulle kunna höja den genomsnittliga nivån för 

kapital under cykeln. Vidare tolkar Hudson att det är troligt att majoriteten av riskhanterarna 

kommer att satsa på att försöka förstå de nya reglerna, tillsätta dessa till tillsynsmyndigheten 

samt att uppfylla kraven som ställs de kommande åren. Resultatet kommer vara att det blir 

tidsbrist för innovation och kreativ utveckling.89 

 

 

 

 

Garside och Bech granskade Basel II och även konsekvenserna som regelverket skulle medföra 

för europeiska banker som de antog. Enligt deras beräkningar skulle bankernas totala 

minimikapitalkrav förbli oförändrad under användandet av grundläggande intern 

riskklassificeringsmetoden(IRK). Enda sättet att den skulle öka skulle vara av schablonmetoden 

och minskningen skulle vara av avancerade IRK-metoden. Syftet med detta vara att behålla de 

nuvarande totala kapital nivåerna samt att bankerna skulle få ett övergripande incitament att 

förbättra riskhantering och därmed bli lönsammare. Vidare menar Garside och Bench att med 

                                                           
88Danielsson, J, Embrechts, P, Goodhart, C, Keating, C, Muennich, F, Renault, O & Song Shin (2001) - An Academic 

Responce to Basel II 
89Hudson, R (2003) - Dealing with Basel II: Basel II – the end of risk management? 
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användandet av IRK-metoden kommer de flesta bankerna kommer få se ett minskad lagstadgat 

kapitalkrav medan få banker kommer se en ökning av kapitalkravet.90 

 

Innan Basel II kom in i finansiella marknaden hade Fabi, Laviola och Marullo Reedtz aningar 

om att det nya regelverket skulle medföra en synlig förbättring hos bankerna. Deras vidare 

aningar var att regelverket kommer anpassas till banker oavsett sofistikeringsgrad och storlek 

med Basel IIs flexibilitet.91 

 

Det framgår i Yetis studie att mycket gått fel i den globala marknaden tills idag och finansiella 

krisen 2008 var en diskussion bland experterna. Kritiken var främst Basel II, bland annat att den 

inte klarar av avstyra finansiell instabilitet, att den inte är fullständig och är 

konjunktursförstärkande. Dock försvarar Yetis Basel II eftersom problemen till den rådande 

krisen var ett faktum innan Basel II var aktuell. Yetis ger ett exempel; att plantera ett yngre träd 

före en storm skulle inte hunnit slå rot. Han är medveten om Basel II inte är komplett och har 

brister. Yetis tycker inte att Basel II ska upphöras. Att återgå till Basel I skulle vara ett steg 

tillbaka, och samtidigt skulle ett nytt regelverk inte klara av att täcka alla risker hos olika typer 

av banker. Yetis ser Basel II från ett positivt perspektiv, med regelverket har bankerna fått en 

gemensam grund samt att den klarar av att handskas med komplexa situationer, något som det 

tidigare regelverket inte klarade av.92 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90Garside, T &Bech, J (2003) - Dealing with Basel II: the impact of the New Basel Capital Accord 
91Fabi, F, Laviola, S & MarulloReedtz, P (2005) - The new Capital Accord and bank´s ledning 

decisions 
92Yetis, A (2009) -Basel´s not faulty 
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4 Empiri 
 

De primärdata som samlats in i studien presenteras i detta kapitel. Informationen är en 

sammanfattning av de intervjuer som genomförts och är därmed vårt bidrag till 

forskningsområdet och samtidigt återkopplingsbar till studiens problemfrågeställning och syfte. 

De svar som lämnats i detta kapitel är respondenternas egna åsikter och funderingar i ämnet och 

respondenterna representerar respektive arbetsplats. Svaren från empirin analyserades och sedan 

kommer man fram till slutsatsen. 

 

4.1 Nordea 
 

Vår respondent är Johan Fogel som är Capital & Risk expert på Nordea. 

 

Nordea är en av de största finansiella institutionerna I Sverige med över 30 000 anställda. 

Banken har stor verksamhet inom fondförvaltning och bolån. Nordea erbjuder sina cirka 11 

miljoner kunder ett stort urval av tjänster och produkter inom bank, förvaltning och försäkringar. 

Enligt dem själva är de en fullservicebank. 93 

 

4.2 Handelsbanken 
 

Vår respondent är Erik Larsson som är expert på centrala riskkontrollen för kreditrisker på 

Handelsbanken. 

Svenska Handelsbanken är en av Sveriges största finansiella institut med över 460 kontor i 

Sverige. Banken är en av Sveriges större inblandande på bolånemarknaden men har även 

verksamhet inom fondförvaltning och livförsäkring. Handelsbanken ser sig själva som en 

fullsortimentsbank med både företags- och privat kunder med verksamhet I norden och 

Storbritannien. Banken har cirka 11 000 anställda.94 

                                                           
93 Nordea (2013) - Om Nordea 
94 Handelsbanken- en av världens starkaste banker 
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4.3 Swedbank 
 

Vår respondent är anonym och är rådgivare på Swedbank. 

Swedbank är en av Sveriges största banker med 14265 anställda och 305 kontor i Sverige och 

dessutom 181 utomlands. Swedbanks syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi för de 

många hushållen och företagen.95 

 

4.4 SEB 
 

Vår respondent är anonym och är Senior Advisor till Chief Risk Officer på SEB. 

SEB är den ledande företags- och investmentbanken i Norden som är grundat år 1856. SEB finns 

i 20 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det finns 16 000 anställda i SEB.96 

 

 

4.5 Intervju sammanfattning 
 

Vi har sammanställt en tabell med intervju frågorna och respondenternas svar på kommande 

sida.  

Tabell 2, Svar från respondenter 

                                                           
95 Swedbank- Om Swedbank 
96 SEB – Om seb 
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Källa: Egen sammanställning 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

NORDEA 

 
HANDELSBANKEN 

 

SWEDBANK 

 

SEB 

Vilka effekter har Basel II 

reglerna för er? 
Positivt, 
kapitalbehov, 
regulativt kapital. 

Stabilare banksystem. Effektivare 
banksystem. 

Stabilare 
banksystem 

Hur påverkar Basel II era 

upplåningskostnader? 
Indirekt, lägre 
upplåningskostnad. 

Upplåningskostnader 
ökar. 

Ökad 
upplåningskostn
ad. 

Upplåningskostnad
er ökade, 
effektivare 
upplåning  

Om upplånings-

kostnaderna ökar, vart 

kommer de ökade 

kostnaderna att synas? 

Räntenettot 
minskar, 
räntekostnad ökar. 

Kunderna drabbas av 
högre priser, 
räntenettot. 

Ökad 
räntekostnad, 
minskat 
räntenetto. 

Räntenettot och 
räntekostnaderna 

Vilka aspekter av Basel II 

kommer påverka 

lönsamheten? 

 

Högre 
kapitaleffektivitet 
ger bättre 
lönsamhet. 

Kapitalkrav, 
likviditetsreglerna. 

Stabilare kapital 
till att klara av 
risker. 

Ingen direkt 
koppling. 
Långsiktigt positivt. 

Vilka brister har Basel II? 

 

Låg kapitalkrav, 
högre krav på 
likviditetsbufferten. 

Bankernas styrning var 
ostabil. 

Svag 
kapitaltäcknings 
krav. 

Misslyckades med 
huvudsyfte; att 
klara av risker 

Trots brister på Basel II, 

har bankerna haft bra 

avkastning, hur kommer det 

sig? 

 

Ingen direkt 
koppling. 

Påverkar inte direkt. Ingen direkt 
koppling. 

Avkastningen rörs 
av andra aspekter 

Vad innebär 

implementeringen av Basel 

III reglerna för er? 

 

Uppfylla kraven 
inom Basel III.  

Dyrare bankverksamhet 
dock stabilare 

Förbättrad 
kontrollsystemet
, utveckling, 
högre 
drivkostnader. 

Öka 
motståndskraft, 
dock inte tillräckligt 
för framtida kriser. 

Hur påverkas er 

likviditetsportfölj av Basel 

III och vad innebär 

förändringen av dem? 

 

3 dubblats, högre 
finansieringskostna
d, mindre 
avkastning. 

Ökad likviditetsbuffert, 
högre 
finansieringskostnad, 
mindre avkastning. 

Ökad buffert, 
köpa likvida 
tillgångar = 
dyrare. 

Likviditetsbuffert 
ökar, 
finansieringskostna
der ökar, 
avkastning 
minskar. 

Hur kommer räntenettot 

påverkas av skärpta regler 

för likviditet och 

riskhantering? 

Räntenettot 
minskar när 
portföljen ökar. 

Räntenettot påverkas 
negativt om utlåning 
minskar och likviditet 
ökar. 

Tar betalt för 
ökade kraven: 
positivt. 
 
 

Likviditetsportfölje
n kan öka och 
minska 
räntenettot. 
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4.6 Intervju med Johanna Demander, Finansinspektionen 

 

 

1. Vad har uppkomsten av Basel II haft för roll hos bankerna?  

 

Basel II infördes i EU genom direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG som i svensk rätt infördes 

genom Kapitaltäckningslagen, Kapitaltäckningsförordningen, Lagen om införande av 

Kapitaltäckningslagen och Finansinspektionens föreskrifter.  

 

2. På vilket sätt har Basel II lyckats dämpa finansiella kriser?   

Basel II var en vidareutveckling från Basel I-överenskommelsen. Då vi de senaste åren har 

genomgått en skakig finanskris i och med Lehman-kraschen har det funnits anledning att 

vidareutveckla Basel II till Basel 2,5 och nu senast Basel III. Baselöverenskommelserna är en del 

av arbetet för finansiell stabilitet, men det finns även andra faktorer som bidrar till detta.  

Således är det svårt att säga exakt hur mycket Basel II har stärkt stabiliteten på den finansiella 

marknaden. Däremot kan man konstatera att regleringen som en produkt av Basel II är ett steg i 

rätt riktning. 

 

-Hur påverkas stabiliteten för bankerna utifrån förändringen av risktagandet?    

Högre riskvikter för olika exponeringsklasser leder till att bankerna är tvungna att ha mer och 

bättre kapital för att kapitaltäcka sina tillgångar. Således är de bättre kapitaliserade vid risk för 

fallissemang eller andra finansiella kriser. 

 

3. På vilket sätt har Basel II påverkat lönsamheten för storbankerna?  

Det gör vi ingen uppföljning på. Kapitaltäckningsreglerna syftar till att bankerna har tillräckligt 

med kapital för att täcka sina risker. 
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- Vad gör ni för att kontrollera att bankerna gjort en korrekt riskbedömning vid en viss kredit?   

Som en del av vår tillsyn ingår dels att gå igenom bankernas egna kapitalutvärderingar, följa upp 

inrapporterad data, undersöka hur bankerna beräknar sina risker om de använder sig av interna 

modeller mm. 

4. Har er roll förändrats i och med Basel II?  

Basel II har inneburit en högre grad av tillsyn, bl. a. hanterar vi en större mängd inrapporterad 

data från instituten. 

 

- Hur ser samarbetar ni och bankerna?  

Vi utövar tillsyn genom att ha kontakt med instituten i olika ärenden. Vid behov ingår instituten i 

olika undersökningar när vi behöver samla in information. Vi bistår även internationella 

organisationer som t ex Baselkommittén med insamling av statistik och information från 

instituten. 

 

- Hur bedömer och avgör ni om bankernas använder rätt metoder för att få bättre avkastning? 

Bankernas avkastning ligger inte primärt i vårt intresse och vi gör därför inga analyser av deras 

metoder i det hänseendet. 

 

- Hur ingriper ni om bankerna inte går rätt tillväga?  

Finansinspektionen har regeringens bemyndiganden att ingripa med förelägganden eller sanktion 

om det framkommer att institut inte följer tillämpbara regler. Det kan betyda allt ifrån varningar 

till bötesbelopp eller i värsta fall indraget tillstånd beroende på allvaret i överträdelsen. 
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5.  Vilka krav ställs hos bankerna när det gäller information?  

Vilka krav på offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering som åligger 

instituten finns i. Detta ska tillämpas av alla institut som tillämpas av kapitaltäckningslagen. Vad 

som ska offentliggöras framgår av föreskriften. Upplysningsbördan varierar med hänseende till 

institutets verksamhet och storlek. Således har en storbank betydligt mer att redogöra för än ett 

litet institut som kanske inte har en stor balansomslutning, inte utsätts för flera olika risker etc. 

 

Gällande periodisk information som instituten rapporterar in till FI så kan vad och hur ofta ett 

institut ska rapportera påverkas av vilka typer av tillstånd ett institut har, liksom storleken på 

balansomslutningen. Exakt vilka gränser och tillstånd som påverkar olika rapporteringskrav 

framgår av föreskrifterna. 

- På vilket sätt anser ni att bankerna har förbättrat möjligheten för kunder, investerare och 

andra motparter att bedöma bankers finansiella ställning och riskprofil?  

Enligt 11 och 12 kap. FFFS 2007:5 ska institut som lyder under Kapitaltäckningslagen publicera 

information om sin kapitalbas, sina risker och kapitalkrav, ersättningssystem mm. på sin 

webbplats, vilket bidrar till möjligheten för kunder, investerare och motparter att bedöma 

bankens finansiella ställning. Det ska även ingå en kapitaltäckningsanalys i institutens 

årsredovisning enligt 2 kap. 1 i Lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag. 

 

- Hur har den ökade genomlysningen påverkat banker och deras arbetssätt? 

Detta är ingenting som FI följer upp eller undersöker. 
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4.7 Nyckeltal 
 

I denna del har vi tagit fram bankernas ROE och kapitaltäckningsgrad i 7 års period för att sedan 

jämföra och analysera på nästa kapitel. 

 

 

NORDEA 

 

  ROE  Kapitaltäckningsgrad  

2007  19,1%  9,1 %   

2008  15,3%  9,5 %    

2009  11,3%  11,9 %   

2010  11,5%  11,5 %   

2011  10,6%  11,1 %    

2012  11,6%  12,7 %   

2013  11,0%  13,4 %   

 

 

Källa: Nordeas Årsredovisning- 2007,2009,2011,2013 

 

 

 

Tabellen visar hur ROE:n har sjunkit med åren medan kapitaltäckningsgraden har ökat för 

Nordea. Efter finanskrisen 2008 ser man att kapitaltäckningsgraden har ökat med 2,4 % och 

därmed att ROEn har sjunkit med 4 % inom ett år.  
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HANDELSBANKEN 

 

 

   ROE  Kapitaltäckningsgrad  

2007   23,3%  16,9%  

2008   16,2%  16,0%  

2009   12,6%  20,2%  

2010    12,9%  20,9%  

2011   13,5%  20,9%  

2012   14,9%  20,7%  

2013   13,9%  21,6%      
 

 

Källa: Handelsbankens Årsredovisning - 2008,2013 

 

 

Handelsbanken har också en minskad ROE och ökad kapitaltäckningsgrad som Nordea. 

Finanskrisen har också påverkat Handelsbanken, en ökning på 4,2 % på kapitaltäckningsgraden 

och minskning på 3,6 % på ROE:n.  
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SWEDBANK 

 

 

    ROE  Kapitaltäckningsgrad  

2007  18,9 %   9,3 %   

2008  15,2 %   11,6%  

2009  -12,5%   13,5%  

2010  8,1%   13,3%   

2011  12,2%   18,9%  

2012  14,6%   19,0%  

2013  12,5%   20,1%       

 

 

Källa: Swedbanks Årsredovisning – 2007, 2010, 2013 

 

 

 

Som de två tidigare bankerna har kapitaltäckningsgraden ökat. Finanskrisen 2008 har orsakat en 

turbulens inom Swedbank, ROE:n blev – 12,5 %. Kommande åren ökade ROE:n dock har det 

vart en minskning i alla fall jämfört med 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

SEB 

 

   ROE  Kapitaltäckningsgrad  

2007   19,3%  11,04 %  

2008   13,15%  10,62 %  

2009   1,17 %  13,5 %  

2010   6,84 %  12,4 %  

2011   10,77%  12,5 %  

2012   11,06%  11,47 %  

2013   13,11%  11,68 %      

 

 

Källa: SEBs Årsredovisning – 2008, 2013 

 

 

SEB:s tabell visar att det inte är någon jämn ökning eller minskning på vardera. Finanskrisen 

2008 orsakade även hos SEB en rejäl minskning på ROE:n. Åren fram till 2013 ökade ROE:n 

efter finanskrisen men generellt är det en minskning från år 2007.  Kapitaltäckningsgraden ökar 

efter finanskrisen därefter minskas den för varje år fram till 2013, dock är det en liten ökning 

från år 2007. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras de empiriska data som samlats in. Anknytningar görs också mellan 

dessa och tidigare forskningar. De resonemang och diskussioner som förs är våra personliga 

analyser och åsikter. Detta kommer sedan till viss del utgöra grunden dör se slutsatser som dras i 

studiens sista kapitel. 

 

Regelverket Basel II har funnits på finansmarknaden sedan 2007, trots Basel IIs brister hade 

bankerna bra lönsamhet, vilket tyder på att lönsamheten inte är en påverkande faktor.  Basel II 

var inte tillräcklig med tanke på omständigheterna och därmed publicerade Baselkommittén ett 

nytt regelverk som kallas Basel III. Idag är det svårt att gissa på vad Basel III kommer ha för 

effekter eftersom den är helt ny på finansmarknaden. Svenska bankerna tog emot den nya fasen 

för banksektorn med skärpa regler och krav. Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea är 

överens om att det blir dyrt med höjda krav för bankverksamheten. De högre kostnaderna som 

Basel III har orsakat kommer bankerna inte att vara villiga att stå för. Istället kommer kunderna 

och även aktieägarna att stå för de kostnaderna. 

Regelverket Basel har en viktig roll, med de reglerna kan banksystemet bli mer stabil om 

bankerna följer reglerna. Ju stabilare systemet blir desto mer vågar investerarna lägga ut pengar 

och göra affärer. I ju med det höjs kapitalet hos bankerna och då sparar bankerna mer eget 

kapital som regelverket Basel III kräver. Det blir en positiv cirkel.  

Grunden av bankverksamheten är att ta det inlånade kapitalet och låna ut det till andra som 

behöver det. Basel II ställde krav på bankerna angående att vara striktare på sitt kapital i 

samband till utlåning. Eftersom kravet inte var tillräckligt starkt kom Basel III in i bilden.  Då det 

gällde att hålla mer kapital i reserv i förhållande till bankens utlåning. Vilket leder till en kostnad 

och som inte kan användas för kärnverksamhetens utlåning. Handelsbanken, Swedbank, SEB 

och Nordea har konstaterat att de nu har börjat anpassa sig till Basel III, säkrare utlåning, som 

kommer att innebära mindre kreditrisk för bankerna. 
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När bankerna håller eget kapital som reserv kan de inte använda det kapitalet till utlåning och få 

intäkter på det i form av ränta. Enligt Basel III reglerna måste bankerna hålla eget kapital till en 

viss procent och vilket leder till sämre hävstångseffekt. Det kommer bli ansträngande för 

bankerna eftersom de inte har haft sådana regler innan. 

Bankerna kan öka sina tillgångar utan att få in något kapital utöver de ursprungliga inlånade 

kapitalet med hjälp av Fractional Reserve Banking som tidigare är nämnd i teoridelen. Bankerna 

kan återigen låna ut det nyinsatta kapitalet dock behålla en liten del i reserv. När det är samma 

bank som får in pengar från en tidigare utlåning, lånar banken ut samma pengar igen som en 

gång varit utlånat. Sammanfattningsvis förklaras denna modell som en kedjeeffekt där bankerna 

hela tiden får in utlånat kapital, antingen egen utlåning eller annans bank.  

Med övergången från Basel II till Basel III kommer denna process att påverkas på negativt sätt 

för bankerna. Det kommer leda till att bankerna inte kommer att kunna låna ut lika mycket 

pengar som förut. För att kravet från Basel III är hårdare och att bankerna måste hålla en högre 

kapitaltäckningsgrad.  Det är framförallt skuldsättningskvoten som kommer att förhindra detta 

och därmed kommer inte bankerna att kunna få sina tillgångar genom utlåning. Därmed leder 

den till mindre ränteintäkter och i sin tur försämras lönsamheten för bankerna. Bankernas svar 

från intervjuerna visade sig var väldigt positiva mot Basel III men vi tror inte att de är helt nöjda 

med den, eftersom den har försvårat bankernas verksamhet när det gäller att utnyttja kapital som 

redan är utlånade. På det sättet kommer inte bankerna att nå lika hög omsättning som förut. 

Dessutom är SEB inte totalt övertygad om att Basel III kommer att klara av framtida finansiella 

kriser, eftersom omständigheterna ändras hela tiden. 

Implementeringen av regelverket Basel II ökade riskhanteringsförmågan hos bankerna som även 

fortsätter i Basel III, som gör det lättare för dem att beräkna risker samt skapa stabila system. 

Bankerna får högre riskkänslighet vilket är positivt, detta innebär att bankerna får en mer 

kapitalbas. En hög risk innebär ett högt kapitalkrav, vilket leder till finansiell stabilitet. Johanna 

Demander från Finansinspektionen berättar att de sedan kontrollerar att bankerna har gjort sina 

beräkningar rätt och använt interna modeller för riskhantering.  
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Syftet med Basel II var att stabilisera banksystemet samt förbättra riskhanteringen och 

informationshanteringen. De reglerna i Basel II har inneburit för Nordea, Swedbank, SEB och 

Handelsbanken att kapitalkravet har ökats. Fabi et al hade redan förutsett att Basel II skulle 

medföra synliga förbättringar i finansiella marknaden. 

 Mellan Nordeas interna beräkningar av kapitalbehov och beräkningar av regulativt kapital har 

stärkts och lönsamheten har inte någon direkt koppling till Basel II. Upplåningskostnaderna har 

indirekt effektiviserats av Basel II och hjälpt Nordea med att bli en av de högst rankade i Europa, 

vilket ger en lägre upplåningskostnad.  

I Swedbank menar de att banksystemet har blivit effektivare när reglerna skärptes. 

Upplåningskostnaderna ökade och ledde till minskning av räntenetto. Swedbank har haft 

stabilare kapital att klara av risker med bättre kapitaltäckningsreglerna.  Även Handelsbanken 

och SEB anser att med höjda kapitalkrav blir banksystemet stabilare dock dyrare i drift. 

Upplåningskostnaderna har ökat. 

Enligt Garside och Benchs beräkningar skulle bankernas totala minimikapitalkrav förbli 

oförändrad när IRK-metoden används. Däremot kunde den ökas med schablonmetoden. Detta 

skulle medföra en stabil total kapital och att bankerna skulle förbättra riskhanteringen och bli 

lönsammare. Denna metod fanns redan i Basel I men utvecklades sedan i Basel IIs 1a pelare. 

Lönsamheten hos bankerna berördes indirekt av regelverket Basel II.  

Danielsson et al kritiserar huvudsyftet med Basel II, att regelverket bara förhindrarinstabilitet på 

finansiella marknaden utan att visa hänsyn till konjunktursvängningar. Demander på 

finansinspektionen är inte heller övertygad om hur mycket stabilt Basel II har varit men tycker 

ändå att det är ett steg i rätt riktning. Yetis håller inte med de i en annan studie, han menar att 

problemen i krisen redan var ett faktum innan Basel II blev aktuell. Dock anser Yetis att Basel II 

har brister som likviditetsrisk, eftersom den ingår inte i kapitalkravet i pelare 1. Å andra sidan 

anser han att man inte ska borste fördelarna med Basel II. Det tidigare regelverket inte klarade av 

var att hantera komplexa förhållanden som Basel II lyckades med. 

Både Demander och Yetis teorier är att Basel II behöver förbättras men båda ser ändå Basel II 

positivt. 
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Vi anser att Basel II var mer utvecklad än Basel I, men finanskrisen som kom 2008 blev ett 

tecken på att brister fanns och att det borde åtgärdas. Det sker varje dag globala förändringar, det 

är svårt att förutse när det ska förekomma kris. Därmed tycker vi inte att något regelverk är 

oersättligt och därför är Basel III implementering självklart, och även den kommer att utvecklas 

vidare i framtiden. Hudson menar i en studie att bankerna kommer att fokusera på att försöka 

förstå de nya reglerna och uppfylla krav som ställs. Och det då inte kommer finnas tid för 

innovation och kreativt tänkande. Vi håller med Hudson delvis. Tills de nya reglerna förstås och 

bankerna uppfyller kraven kommer det ta tid. Men så fort det nya har blivit rutiner kommer 

bankerna börja fokusera på annat som innovation och kreativt tänkande.  

 

Vi tycker att implementeringen av Basel II krävde fokus och medverkade lindring av den 

rådande finanskrisen. Om man kvarstod vid Basel I hade konsekvenserna blivit betydligt 

omfattande.  

 

Det senaste regelverket dvs. Basel III innebär skärptare krav på kapital när det gäller mängd och 

kvalité. En av grunderna för bankernas verksamhet är utlåning. Nu upplever banksektorn en 

förändrad spelplan. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank är överens angående behållning 

av mer eget kapital vilket leder till minskad möjlighet till utlåning. 

Vi tror att ett resultat av högre kapitaltäckningskrav kan vara minskning av system risken i det 

finansiella systemet och ökning av förtroendet för finansiella institutioner. Handelsbanken, 

Nordea och Swedbank lånar fortfarande ganska billigt eftersom de rankas som de starka 

bankerna. 

Innan Basel IIIs uppkomst ökade bankerna sin utlåning under goda tider och minskade den vid 

dåliga. Men med nya regelverkets reformer sattes det stopp för denna trend vilket tyder på att 

bankerna måste spara tillräckligt med eget kapital året om, goda och dåliga tider för att vara 

stabila i dåliga tider. Men det var inget som respondenterna nämnde vid intervjun. 

En av dem största utmaningarna är likviditetsreglerna för Basel III enlig respondenternas svar på 

frågorna. Med Basel III måste likviditetsreserverna vara större och bestå av mer tillgångar av 

bättre kvalité. Då är frågan hur man får bättre reserver på likviditet när det gäller kvalité. Genom 

att innehållet på likviditetsportföljen måste vara investeringar i värdepapper som har lägre risk 
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som t.ex. statsobligationer. Ett av kraven som de nya likviditetsreglerna ställer är längre 

finansiering. Med längre finansiering menas det att bankerna kan öka sin inlåning eller få ha 

längre upplåning. Dock kan längre upplåning bli dyrt för bankerna. För att uppnå kraven inom 

likviditetsreformerna behövs ökning på inlåning och sen i sin tur orsakar högre konkurrens om 

bankernas kunder. 

Bankerna måste minska sin utlåning som kommer att orsaka högre kostnader för bankerna och 

som respondenterna har svarat att bankerna inte kommer att stå för kostnaderna utan kommer 

förmodligen att höja räntor och avgifter som kunderna drabbas av. 

När finansiella systemet drabbas av t.ex. en oväntad sjunkning av bostadspriserna kommer 

bankerna att eventuellt skuldsättas. Och i sådana situationer måste bankerna sälja sina tillgångar 

för att uppfylla sina kapitalkrav. Oftast bankernas tillgångar är inte populära under kristid detta 

leder till prissänkning av tillgångarna. Men med en av Basel IIIs regler som kallas för 

skuldsättningskrav förhindras detta. 

Slutligen kan vi konstatera att skuldsättningen kommer att påverkas av likviditet och hårda 

kapital. Det ligger i bankernas intresse att få mer intäkter och därför måste de låna ut så mycket 

som det går för att få tillbaka genom räntan. Men allt detta förhindras med Basel IIIs krav och 

det blir en spärr för lönsamheten. 

Moral Hazard har alltid varit ett problem inom finansiella marknaden. Stora systemviktiga 

banker blir över djärva och vågar sig in på större risker än vad de skulle kunna hantera eftersom 

de vet att staten skulle rädda dem i kris. Eftersom dessa banker är ”too big to fail” måste de vara 

kvar på marknaden. Norman påpekar att det är skattebetalarna som får ta smällen av bankernas 

agerande.97 Efter att vi har läst på om detta anser vi att det krockar med Basel reglerna. Eftersom 

Basel reglerna uppmanar bankerna att minska risker och hålla sig inom en ram, men bankerna 

förlitar sig på s.k. ”Moral Hazard”. 

 

 

 
                                                           
97 Norman, P (2010) – Anförande vid Söderberg & Partnersdagen 



56 
 

Över tid har det ställts ökade krav på banker från reglerare, att bankerna måste ha mer kapital i 

sin balansräkning. Bankerna har ökat sitt kapital, kapitalbasen har ökat en del sedan 7 år tillbaka 

som vi har undersökt. Eftersom ROE mäter resultat genom kapital får man ett lägre ROE med 

ökat kapital. Ett ökat kapital ger däremot en ökad kapitaltäckningsgrad eftersom 

kapitaltäckningsgraden mäter kapital genom riskvärda tillgångar. 

År 2007 hade samtliga banker en hög ROE, och det fortsatte intill år 2008 men då började 

finanskrisen och året efter d.v.s. 2009 sjönk ROEn kraftigt hos alla banker. Den mest drabbade 

banken blev Swedbank som fick en ROE på -12,5%. Fram tills idag har ROEn ökat något hos 

samtliga banker, ingen bank har uppnått sin dåvarande nivå. Detta kan bero på att Basel III höll 

på att träda fram och det innebär att bankerna måste hålla ett högt eget kapital som motsvarar 

lägre ROE.  

Kapitaltäckningsgraden har ökat efter åren och detta bevisar att sparandet har ökat på eget kapital 

efter finanskrisen och det kommer även bli ännu högre med Basel III, eftersom det är ett av 

huvudkraven att bankerna ska hålla högre eget kapital.  

Med det nya regelverket, Basel III, kommer det att bli dyrare för samtliga banker i drift, ju mer 

kostnader desto mindre avkastning och därmed mindre utdelning för aktieägarna. Enligt nya 

regelverkets krav måste bankerna hålla ett högre eget kapital jämfört med tidigare regelverket, 

detta orsakar lägre ROE och i sin tur sämre lönsamhet för ägarna. Bankerna kommer inte stå för 

kostnaderna själva utan kommer ”lasta” kostnaderna på deras kunder, via räntor, extra avgifter 

osv. Ur en positiv perspektiv kommer det nya regelverkets regler kommer kunderna att se 

bankerna som en säker investering. Med lägre risk relateras oftast till lägre avkastning. 

Bankerna ser detta som ett problem, eftersom det påverkar deras avkastning. Men egentligen är 

inte detta ett problem, dessa regler är till för att få en bättre och stabilare finansmarknad och 

dessutom vara förberedda vid eventuella finanskriser.  
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6 Slutsats 
 

I slutsatsen besvaras den problemfrågeställning som formulerades i inledningen av studien. De 

slutsatser som dras är baserade på en information som finns samlad i uppsatsen. 

Med åren ändras omständigheterna i finansmarknaden och därför måste regelverket Basel 

ständigt förnyas. Basel II var en betydligt bättre utformning av Basel I, men ändå inträffade 

finanskrisen 2008 där många banker hamnade i kris. Man kan tolka som om regelverket hade 

brister eftersom den inte kunde hantera finanskrisen, men i själva fallet är det inte så. Som vi 

tidigare nämnde, regelverket måste ständigt utvecklas efter omständigheterna eftersom den inte 

”hänger med” genom åren.  

Övergången till Basel III var en självklarhet för en stabilare finansmarknad. Bankerna har börjat 

anpassa sig till Basel III och därmed har de ökat sparandet i eget kapital för att klara av de nya 

kraven. För en del banken kommer det att gå bättre för än andra dock kommer hela banksektorn 

att stå för en högre kostnad.  

Vi ser att räntabiliteten på eget kapital kommer att sänkas i linje med Basel III, för att förhindra 

detta alternativt öka ROE måste intäkterna öka i samma utsträckning som kapitalkravet höjs. 

Alla banker kommer inte att lyckas med det eftersom det är en utmaning, men fåtal banker kan 

klara av det. Gällande kapitaltäckningsgraden så har den höjts och kommer förmodligen att höjas 

mer med tanke på Basel IIIs krav. 

Bankerna sparade eget kapital endast när det var kris innan Basel III trädde i kraft. Nu är det ett 

krav från Basel III på att spara även när finansmarknaden är stabil för att förebygga kommande 

kriser. Detta blir en stor fördel för storbankerna som vi har fokuserat oss på eftersom de redan 

kommer att ha kapital vid dåliga tider och det kommer leda till att avkastningen inte riskerar att 

sänkas.   

Bankernas risk kommer att minskas delvis dock kommer de stora bankerna förlita sig på "Moral 

Hazard" vilket innebär att de ändå kommer att våga ta risker. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor till bankerna 

 

Intervju med Johan Fogel, Capital & Risk Expert på Nordea 
 

1. Vilka effekter har Basel II reglerna för er? 

Nordea har tillämpat Basel II regelverket sedan det infördes i Sverige år 2007. I och med Basel II 

så har kopplingen har stärkts mellan Nordeas interna beräkningar av kapitalbehov och 

beräkningarna av regulativt kapital.  

2. Hur påverkar Basel II er upplåningskostnader? 

Det går inte att isolera effekten av Basel II i upplåningskostnaderna men indirekt har en 

effektivare kapitalanvändning hjälpt Nordea att bli en av de högst rankade bankerna i Europa. En 

hög rating ger lägre upplåningskostnader.  

3. Om upplåningskostnaderna ökar, var kommer de ökade kostnaderna synas? 

Räntenettot minskar när räntekostnaderna ökar 

4. Vilka aspekter av Basel II kommer påverka lönsamheten? 

Högre kapitaleffektivitet ger bättre lönsamhet.  

5. Vilka brister har Basel II? 

Den finansiella krisen har visat att kapitalkraven generellt sett var för låga, det behövs dessutom 

ett krav på en likviditetsbuffert.  

6. Trots brister på Basel II, har bankerna haft bra avkastning, hur kommer det sig? 

De brister som finns i Basel II har ingen direkt koppling till avkastning. 
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7. Vad innebär implementeringen av Basel III reglerna för er? 

Nordea kommer i god tid före implementeringen uppfylla de krav som ställs i Basel III. Redan 

idag uppfyller Nordea kapital och likviditetskrav i Basel III. Nordea har sedan 2008 fördubblat 

sitt kapital och tredubblat likviditetsbufferten.  

8. Hur påverkas er likviditetsportfölj av Basel III och vad innebär förändringen av dem? 

Likviditetsbufferten har tredubblats och innehåller värdepapper med lägre kreditrisk än tidigare. 

Förändringen innebär att finansieringskostnaden har ökat och alternativavkastningen minskat för 

likviditetsbufferten. 

9. Hur kommer räntenettot påverkas av skärpta regler för likviditet och riskhantering? 

Räntenettot minskar när finansieringskostnaderna för likviditetsportföljen ökar. Nordea kommer 

att bibehålla en redan hög nivå på sin riskhantering, räntenettot kommer inte att påverkas.  

10. Är det något du vill tillägga som kan bidra till att syftet med frågeformuläret besvaras? 

Frågorna som hur Basel II kommer att påverka känns inaktuella eftersom Basel II infördes 2007. 

 

 

Intervju med anonym, rådgivare på Swedbank 
 

1. Vilka effekter har Basel II reglerna för er? 

Bank systemet har blivit effektivare eftersom regler om kapitalkravet skärptes. 

2. Hur påverkar Basel II er upplåningskostnader? 

Med Basel II upplåningskostnader har ökat 
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3. Om upplåningskostnaderna ökar, var kommer de ökade kostnaderna synas? 

 En ökande kostnad på upplåningen leder till ökning på räntekostnader och i slutändan orsakar 

till minskning av räntenetto. 

4. Vilka aspekter av Basel II kommer påverka lönsamheten? 

Med bättre kapitaltäckningsregler har Swedbank haft stabilare kapital att klara risker.  

5. Vilka brister har Basel II? 

Kapitaltäcknings krav är inte tillräcklig stark och finanskrisen som kom 2008 var ett tecken på 

det. 

6. Trots brister på Basel II, har bankerna haft bra avkastning, hur kommer det sig? 

Avkastning har inte direkt koppling till de bristerna som Basel II har. 

7. Vad innebär implementeringen av Basel III reglerna för er? 

 

Införandet av Basel III leder till att vi och andra banker måste se över och bygga upp våra system 

som ska kontrollera, reglera och allmänt se till så att allt fungerar som det ska. Förbättring och 

införandet av kontrollsystemen kommer leda till utveckling och drivkostnader. 

8. Hur påverkas er likviditetsportfölj av Basel III och vad innebär förändringen av dem? 

Swedbank tvingas öka buffert och köpa likvida tillgångar, såsom statsobligationer. Detta 

kommer vara dyrt då dessa tillgångar har låg avkastning.  

9. Hur kommer räntenettot påverkas av skärpta regler för likviditet och riskhantering? 

 Räntenettot påverkas negativt om utlåning minskar och likviditet ökar. 
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10. Är det något du vill tillägga som kan bidra till att syftet med frågeformuläret besvaras? 

Med hjälp av dem nya reglerna inom Basel III kommer bankerna att fungera stabilare 

 

Intervju med Erik Larsson på centrala riskkontrollen för kreditrisker 

på Handelsbanken 
 

1. Vilka effekter har Basel II reglerna för er? 

 

Effekterna som Handelsbanken fick av Basel II var att det blev dyrare att bedriva 

bankverksamheten. Banksystemet hos oss har blivit stabilare efter att kapitalkravet höjdes. 

 

2. Hur påverkar Basel II er upplåningskostnader? 

Med Basel II reglerna hade bankerna mycket upplåning på obligationsmarknaden. 

Handelsbanken ses som en av världens bästa, starkaste bankerna av kreditranknings institut, och 

därför kommer de lyckas på obligationsmarknaden. Dock har upplåningskostnaderna ökat. 

3. Om upplåningskostnaderna ökar, var kommer de ökade kostnaderna synas? 

Finansmarknaden rör sig snabbare än utlåningsmarknaden på kort sikt. Därför kommer inte 

effekten visa sig till kunderna av de stigande priserna på finansmarknaden. Dock på långsiktig 

period påverkas kunden av en ökad uppgång av priser på upplåning. I slutändan syns det på 

räntenettot allt annat lika. 

4. Ökade kostnader för upplåning kan ”prisas” ut till kund men kan även i slutändan 

påverka utdelning till aktieägarna. Vad är er uppfattning om ovanstående påstående? 

Kundens lånekostnader blir dyrare med ökade kostnader för upplåning och det påverkar även 

aktieägarnas utdelning. Vissa banker kommer alltid lyckas bättre än andra, därför vill jag inte 

påpeka att ökad kostnad för en kund eller minskad utdelning är en självklarhet för banken att 

lyckas bättre än sina konkurrenter. 
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5. Vilka aspekter av Basel II kommer påverka lönsamheten? 

Kapitalkrav och likviditetsreglerna påverkar banksektorns lönsamhet. 

6. Vilka brister har Basel II? 

Bristerna som Basel II hade täcks nu av Basel III, nu bygger vi upp vårt system som ska 

kontrollera, reglera och allmänt se till att allt fungerar som det ska. Denna förbättring kommer så 

småningom leda till utveckling och drivkostnader. Annan brist var också att bankens styrning var 

mindre stabil dvs. kontrollen med val av affärer inte var strängt. Nu måste vi dessutom hålla mer 

eget kapital 

 

7. Trots brister på Basel II, har bankerna haft bra avkastning, hur kommer det sig? 

 

Brister som Basel II har påverkar inte avkastningen direkt. 

 

8. Vad innebär implementeringen av Basel III reglerna för er? 

 

Kapitalkravet höjdes och då blev det dyrare att bedriva bankverksamheten. Handelsbanken 

tillämpar de nya kapitaltäckningsregler som Basel III har för ett stabilare banksystem. Att skärpa 

reglerna efter en finanskris som vi gick igenom är ett naturligt skäl, och jag tror att Basel III 

kommer att minimera riskerna för nya kriser. 

 

9. Hur påverkas er likviditetsportfölj av Basel III och vad innebär förändringen av dem? 

Handelsbanken måste öka likviditetsbufferten som kommer leda till att kostnaden för 

finansieringen ökar och likviditetsbufferten kommer att få mindre avkastning. 
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10. Hur kommer räntenettot påverkas av skärpta regler för likviditet och riskhantering? 

Om du tar betalt för ökade kraven bör det påverkas positivt. Eftersom högre kostnader orsakar 

till behov av högre avkastning. Beroende på hur mycket de påverkar varandra dvs. hur mycket 

likviditeten och riskhanteringen i slutändan kommer att påverka kostnader och intäkter.  

11. Är det något du vill tillägga som kan bidra till att syftet med frågeformuläret besvaras? 

Tanken med Basel III är att minska riskerna på marknaden och vilket ska leda till tillit mellan 

olika banker.  

 

 

Intervju med anonym, Senior Advisor till Chief Risk Officer på SEB 
 

1. Vilka effekter har Basel II reglerna för er? 

Huvudmålet var att skapa ett sundare och stabilare internationellt banksystem, vilket gjorde det 

också för SEB. Dock märktes bristerna efter finanskrisen 2008. 

2. Hur påverkar Basel II er upplåningskostnader? 

Upplåningskostnaderna ökade men däremot blev upplåningen effektivare. 

3. Om upplåningskostnaderna ökar, var kommer de ökade kostnaderna synas? 

Det kommer synas på räntenettot, den minskar och en ökning sker på räntekostnader. 

4. Vilka aspekter av Basel II kommer påverka lönsamheten? 

Basel II har ingen direkt koppling till lönsamheten, med Basel II blev det dyrare drift men 

långsiktigt så blev det positivt. 
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5. Vilka brister har Basel II? 

 

Som Basel I har Basel II också misslyckats med sitt huvudsakliga mål; att klara av kriser 

 

6. Trots brister på Basel II, har bankerna haft bra avkastning, hur kommer det sig? 

 

Avkastningen har ingenting med Basel och göra. Avkastningen rörs av andra aspekter.  

 

8. Vad innebär implementeringen av Basel III reglerna för er? 

 

De nya delarna i regelverket kommer öka SEBs motståndskraft, men Basel III i sig är inte 

tillräckligt för att förhindra framtida finanskriser. 

9. Hur påverkas er likviditetsportfölj av Basel III och vad innebär förändringen av dem? 

Likviditetsbufferten ökar, finansieringskostnader ökar och avkastningen minskar. 

10. Hur kommer räntenettot påverkas av skärpta regler för likviditet och riskhantering? 

Finansieringskostnaderna för likviditetsportföljen kan öka och därmed minskas räntenettot. För 

att undvika en negativ påverkning av detta måste SEB ha hög nivå på riskhantering. 
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Intervjufrågor till Finansinspektionen, Johanna Demander 

 

1. Vad har uppkomsten av Basel II haft för roll hos bankerna?  

2.  På vilket sätt har att Basel II lyckats stoppa finansiella kriser?   

Hur påverkas stabiliteten för bankerna utifrån förändringen av risktagandet?    

3.  På vilket sätt har Basel II påverkat lönsamheten för storbankerna?   

Vad gör ni för att kontrollera att bankerna gjort en korrekt riskbedömning vid en viss 

kredit?   

4. Har er roll förändrats efter Basel II?  

Hur samarbetar ni och bankerna?  

Hur bedömer och avgör ni om bankerna använder rätt metoder för att få bättre 

avkastning? 

Hur ingriper ni om bankerna inte går rätt tillväga?  

5. Vilka krav ställs hos bankerna när det gäller information?  

På vilket sätt anser ni att bankerna har förbättrat möjligheten för kunder och investerare 

att bedöma bankers finansiella ställning och riskprofil?  

Hur har den ökade genomlysningen påverkat banker och deras arbetssätt? 
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Diagram 1 - egen 

 

 

Diagram 2 - egen 
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Diagram 3 - egen 

 

 

Diagram 4 - egen 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SWEDBANK

ROE

KAPITALTÄCKNINGSGRAD

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SEB

ROE

KAPITALTÄCKNINGSGRAD


