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Abstrakt 

 

Titel:  Basel III – En studie om baselregelverkets påverkan på den svenska 
banksektorn 

Nivå:   D-nivå (30 Högskolepoäng) inom ämnet företagsekonomi 

Författare:  Nour Reda 891029-xxxx 
   Johan Laryd 850131-xxxx 

Handledare: Per-Olof Bjuggren, Professor inom nationalekonomi; Economics, 
Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan. 

Louise Nordström, Doktorand inom nationalekonomi; Economics, 
Finance and Statistics, Internationella Handelshögskolan. 

Datum:  Jönköping, Maj 2011 

Frågeställningar: (i) Vilka behov finns för att det befintliga regelverket skall kompletteras? 
(ii) Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen 
mellan banken och dess kunder? (iii) Kommer införandet av Basel III leda 
till en stabilare finansiell marknad?  

Syfte:   Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och undersöka 
Basel III:s påverkan på den svenska banksektorn. 

Metod: Författarna har inom studien använt en kvalitativ metod med en deduktiv 
ansats som tillvägagångssätt. De intervjufrågor som vi tagit fram har 
grundats på studiens tre frågeställningar. Respondenterna som intervjuats 
är personer som är ansvariga eller delaktiga i arbetet mot införandet av 
Basel III. Det har lämnats stort utrymme för respondenterna att kunna 
föra sina egna diskussioner för att vidare mynna till väldefinierade resultat.  

Resultat Resultatet av denna studie visar att de svenska storbankerna är positivt 
inställda mot införandet av Basel III och tror att det nya regelverket 
kommer bidra till en stabilare finansiell marknad. Kritik riktas mot 
regelverkets nya krav på bankers likviditet, samt det bruttosoliditetskrav 
som kommer införas. Som en effekt av det nya regelverket kommer 
bankernas kostnader öka, vilket i sin tur kommer drabba deras kunder 
negativt, i form av högre räntekostnader. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Basel III – An investigation about the impact of Basel III on the Swedish 
banking sector 

Level:    D-level (30 ECTS) Master Degree in Business Administration 

Arthur: Nour Reda  891029-xxxx 
Johan Laryd 850131-xxxx 

Supervisor: Per-Olof Bjuggren, Professor in Economics, Department; Economics, 
Finance and Statistics, International Business School. 

Louise Nordstrom, PhD in economics, Department; Economics, 
Finance and Statistics, International Business School. 

Date:   Jonkoping, May 2011 

Questions: (i) Is there any needs for the existing set of regulations to be 
complemented? (ii) How will the new set of regulations effect the cost 
distribution between the Swedish banks and their clients? (iii) Will the 
effects of Basel III lead to a more stable financial market? 

Purpose:  The overall goal of this paper is to describe and examine the impact of 
Basel III on the Swedish banking sector. 

Method: The authors have used a qualitative method with a deductive approach for 
the thesis. The interview questions are founded on the basis of the three 
question formulations of the thesis. The respondents who were 
interviewed are persons responsible or somehow involved in work 
towards the introduction of Basel III. There has been considerable scope 
for respondents to bring their own discussions in order to achieve well-
defined results. 

Result:  The result of this study shows that the major Swedish banks have a 
positive attitude towards the implementation of Basel III, and that they 
believe the new regulation will contribute to a more stable financial 
market. The new liquidity ratios and the leverage ratio are given criticism 
from the banks. A direct effect of the new regulation is increased costs for 
Swedish Banks. Which will affect their customers negatively through a 
higher cost of capital. 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Implementeringen av det nya Baselregelverket, Basel III, kommer påverka fler intressenter än 

vad man kan tro. För privatpersoner innerbär det nya regelverket ökade räntekostnader på 

bostadshypotek. För företag kan det bli svårare att finansiera sin verksamhet med krediter från 

svenska banker. Detta är en direkt effekt av att bankerna måste stärka sin kapitaltäckning, 

samtidigt som de måste betala mer för deras inlåning. Vidare kommer implementeringen av 

regelverket öka den finansiella stabiliteten på svensk samt internationell nivå. Bankerna i Sverige 

är positivt inställda och väl förberedda för det kommande regelverket. Dock riktas kritik mot 

införandet av ett bruttosoliditetskrav då detta inte tar någon hänsyn till riskvägningen av bankers 

kapital. Vilket är negativt för svenska banker då de håller en relativt låg risknivå. Den största 

utmaningen för bankerna kommer bli att uppnå de likviditetsbuffertar som Basel III innefattar.  

Bankverksamhet är förenat med ett flertal risker. Likviditetsrisk, marknadsrisk och kreditrisk är 

alla delar av en bankverksamhets vardag. Även systemrisken har fått betydelse efter finanskrisens 

utbrott, då man såg att problem hos enskilda institut kunde rubba ett helt finansiellt system. 

Utförandet av denna studie har gjorts genom kvalitativa intervjuer med fyra av de svenska 

storbankerna; Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken samt Sparbanken. Bakgrunden till 

studien är de effekter den senaste finanskrisen hade på den finansiella sektorn och dess 

omslutande regelverk. Krisen tydliggjorde flera brister i regelverket, vilket ledde till att 

Baselkommittén påbörjade en uppdatering av regelverket. I det uppdaterade regelverket finns 

förändringar på bankernas kvantitativa krav, såsom dess kapitaltäckning och likviditet, men 

omfattar även kvalitativa aspekter som belyser tillsynen av hur väl bankerna följer 

Baselregelverket 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Förord 

 

Vi tackar vår handledare Per-Olof Bjuggren samt assisterande handledare  

Louise Nordström för stödet och vägledningen genom uppsatsen. Vi vill även rikta ett 

stort tack till alla respondenter och samtliga parters bidragande till studien. Ytterligare 

ett tack till opponeringsgrupperna som hjälp höja kvalitén på vår studie i helhet. 

Er hjälp har varit gynnande och inte minst utvecklande för oss som studenter såväl som 

författare. 

Tack! 

 

 

 

Jönköping 2011 

 

Nour Reda      Johan Laryd 

____________________________   _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .............................................................................. iv 

1 Den finansiella sektorns roll och dess reglering .............................. 9 

2 Inledning ..................................................................................... 2 

2.1 Bakgrund ................................................................................................. 2 

2.2 Problemformulering .................................................................................. 5 

2.2.1 Frågeställningar ......................................................................................... 6 

2.3 Syfte........................................................................................................ 6 

2.4 Målgrupp ................................................................................................. 6 

2.5 Avgränsningar .......................................................................................... 6 

3 Teoretisk referensram ................................................................... 7 

3.1 Risker ...................................................................................................... 7 

3.1.1 Systemrisk ................................................................................................ 7 

3.1.2 Kreditrisk ................................................................................................ 8 

3.1.3 Marknadsrisk ............................................................................................ 8 

3.1.4 Likviditetsrisk ........................................................................................... 8 

4 Institutionellt regelverk ................................................................. 9 

4.1 Basel III-regelverket .................................................................................. 9 

4.2 Första Pelaren .........................................................................................10 

4.2.1 Grundläggande kapitalkrav ........................................................................10 

4.2.2 Nya buffertar ...........................................................................................11 

4.2.3 Bruttosoliditetskrav ..................................................................................11 

4.2.4 Nya likviditetskrav ....................................................................................12 

4.2.5 Andra Pelaren – Tillsyn .............................................................................14 

4.2.6 Tredje Pelaren – Marknadsdisciplin .............................................................17 

4.3 Finansinspektionen som tillsynsmyndighet ...................................................19 

5 Tidigare studier .......................................................................... 20 

5.1 Tabell 2, Sammanfattning av tidigare Studier ................................................23 

6 Offentlig Debatt ......................................................................... 24 

7 Metod ........................................................................................ 27 

7.1 Ämnesval ................................................................................................27 

7.2 Val av metod ...........................................................................................27 

7.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ...........................................................................27 

7.3 Val av Tillvägagångssätt ............................................................................28 

7.3.1 Induktiv och deduktiv ...............................................................................28 

7.4 Intervjuer ................................................................................................29 

7.4.1 Standardiserade intervjuer & Strukturerade intervjuer ....................................29 

7.5 Metodkritik .............................................................................................30 

8 Empiri ....................................................................................... 30 

8.1 Presentation av bankerna ..........................................................................30 

8.2 Presentation av intervjuerna .......................................................................32 

8.2.1 Behovet av en modifiering av Baselregelverket? ............................................32 



 

 

8.2.2 Hur kommer kostnadsfördelningen ändras mellan Banken och dess kunder? ....33 

8.2.3 En stabilare finansiell marknad ...................................................................34 

9 Slutdiskussion ............................................................................ 35 

9.1 Behovet av en modifiering av Baselregelverket .............................................35 
9.2 Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen mellan 

banken och dess kunder? .......................................................................................37 

9.3 Kommer Basel III:s leda till en stabilare finansiell marknad ............................38 

9.4 Slutsats ...................................................................................................39 

9.4.1 Forskningsfrågor ......................................................................................39 

9.5 Förslag till vidare studier ...........................................................................40 

10 Referenser ................................................................................ 41 

11 Bilaga 1 – Intervjufrågor ............................................................. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Index – Definitioner  

 

Bailout: En handling av staten att bidra med likviditet till företag, institutioner eller individer 

som riskerar konkurs, likvidation eller avveckling.  

BNP: Bruttonationalprodukten (BNP) beskriver den ekonomiska aktiviteten (försäljning av varor 

och tjänster) för ett land under en viss tidsperiod (vanligast ett år). 

Deskriptiv: Att studien avser att beskriva det aktuella undersökningsobjektets egenskaper 

”Economies of scale”: Refererar till de kostnadsfördelar som en verksamhet får grundat på sin 

storlek.  

Företagsobligation: Ett räntebärande värdepapper, baserat på ett lån till företaget som utfärdar 

värdepappret. Ett finansieringskomplement till banklån. 

Hybridkapital: En typ av finansiella instrument som innehåller både skulder och eget kapital. 

Dessa omfattar instrument som räknas som primärkapital.  

Interbankmarknaden: En marknad där banker lånar pengar till varandra. Interbankmarknaden 

möjliggör ett likviditetsflöde mellan banker till en låg ränta.  

Kapitaltäckningsgrad: Procentsats som står för den andel eget kapital banken håller, jämfört 

med dess riskvägda tillgångar.  

Marknadsdisciplin: Offentlig redovisning av en banks finansiella ställning gentemot deras 

insättare samt andra intressenter. 

Moral hazard: En term som hänvisar till situationer där en part, efter ingånget avtal, ändrar sin 

riskbenägenhet. Detta på grund av att incitamenten till att ta risk har förändrats. 

Operativ risk: Risker i en verksamhet associerade med den mänskiga faktorn, av att en anställd 

felar i det dagliga arbetet. 

Primärdata: avser information som tidigare inte insamlats eller offentliggjorts av andra. 

Räntabilitet: Ränta, eller avkastning, på insatt kapital. 

Sekundärkapital: Består främst av bankens företagslån, exempelvis företagsobligationer 

Stresstest: Innebär förenklat då man testar hur stabilt ett system eller enhet är i förhållande till 

förändringar av verklighetsbaserade förhållanden. Det handlar alltså att testa hur väl en enhet, 

såsom ett företag, klarar att hantera negativa förändringar i exempelvis försäljning, samt 

förändringar i omvärlden. 

Tillsynsmyndighet: En myndighet som övervakar en verksamhet, i detta fall finansiella institut. 

 

Värdepapperisering: värdepapper med en bakomliggande tillgång, som används för att 

säkerställa likviditet.  

 

 



 

 

 

1 Den finansiella sektorns roll och dess reglering 

Den finansiella sektorn står idag för en väldigt central, om inte avgörande roll, för stabiliteten av 

en hållbar penning- och valutapolitik. Finansiella institut framställer olika typer av finansiella 

tjänster som andra företag är i behov av för att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. 

Dessa tjänster berör exempelvis betalningssystem, försäkringar, utlåning, inlåning etc. 

Sammanfattningsvis kan man säga att banker fungerar som slussar av betalningar som håller upp 

det ekonomiska flödet mellan privatpersoner, företag och andra institutioner. Banker syftar även 

till överföring av värde mellan marknadsaktörer. Således är det utifrån ett samhällsekonomiskt 

perspektiv väldigt viktigt att undvika bankfallissemang (Bessis, 2010). Därför så blir följaktligen 

ett fallisemang av den finansiella marknaden väldigt omfattande. Detta eftersom spridningen av 

en sådan händelse sträcker sig till ett brett nätverk av aktörer och därmed skapar en instabilitet i 

samhällsekonomin (Ramos et al, 2000).  

Banker ska kunna klara att finansiera viktiga och stora aktörer på marknaden samtidigt som man 

ska klara att hålla en tillräckligt stark kapitalbas.  Även staten är mån om bankerna, eftersom man 

inser värdet av att finansieringen till samhället fungerar på ett tillfredsställande sätt. Därför krävs 

det regleringar och tillsyn av den finansiella sektorn (Ritter et al, 2009). I sammanfattande drag är 

syftet med Baselregelverket att medföra en trygghet för risken som banken exponeras mot samt 

bidra till att skapa ett rättvisare globalt spelfält för banker och andra finansiella institut (Colquitt, 

2007). 

Moosa (2010) belyser att det inom den ekonomiska historiens gång inte funnits något stöd för att 

en enskild institutions fallissemang har lett till en ödeläggelse av hela det finansiella systemet. 

Han menar att världen sedan början av 1900-talet har varit med om ett flertal katastrofala och  

förödande kriser samt depressioner, men det är inget som man inte har klarat att hantera. Walter 

(2004) utvecklar att trots fallissemang av företag, oberoende av verksamhet, ofta leder till 

förödande följder för både ledning och anställda så är det positivt för samhället. Detta eftersom 

det bekräftar att ett företags resurser inte används till en effektiv företagsamhet. Mishkin (2006) 

kompletterar att det förödande med en bankkris inte endast är de direkta effekterna på just den 

berörda banken/bankerna och dess intressenter, utan även de negativa förtroendepåföljder som 

rinner över på resterande banker. 
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2 Inledning 

Följande sektion inleder studien med en genomgång av det finansiella regelverket och dess bakgrund för att  

vidare formulera studiens frågeställningar och definiera syftet med uppsatsen. Kapitlet avslutas med att precisera 

målgruppen och sätta studiens avgränsningar. 

2.1 Bakgrund 

Som följd av den senaste finansiella krisen upptäckte man brister inom det befintliga finansiella 

regelverket (Basel II). Otillräckligheter inom ramen för tillsyn och kontroll av den finansiella 

sektorn noterades (Riksbanken, 2011:a). Vidare så har den senaste finanskrisen klargjort att de 

existerande finansiella regleringarna inte lyckats absorbera eller fånga upp riskerna i en tillräcklig 

utsträckning gällande bankernas förvaltade kapital. Som en konsekvens av detta har 

Baselkommittén1 utarbetat ett regelverk som sätter hårdare krav på bankernas kapital och 

likviditet. Syftet med Baselregelverken är att, med hjälp av regleringar, stabilisera, samt öka 

förtroendet för den finansiella sektorn och därigenom minimera risken för framtida finansiella 

kriser. Samt begränsa de ekonomiska förluster som kan uppkomma vid en eventuell framtida 

kris. Den nya Baselregleringen, kallad BASEL III, är en modifiering av de tidigare finansiella 

reglerverk BASEL II, som i sin tur är en modifiering av BASEL I (Riksbanken 2011:a). 

Tidigare regelverk 

 BASEL I 

I slutet av 1980-talet utfärdade Baselkommittén en harmoniserad standard som var ämnad till att 

stärka kapitalkraven på världens banker. Regelverket kallades Basel I och hade två huvuddelar; 

Det första var att etablera ett  harmoniserat och rättvist internationellt spelfält för banker.  

Det andra var att minska risken för att en sådan harmonisering skulle leda till att bankerna i ett 

konkurrenssyfte pressade sin kapitaltäckning mot extremt låga nivåer (Moosa, 2010). Detta för 

att minska kreditrisken som är förenad med en för låg kapitaltäckningsgrad inom banksektorn. 

                                                 

1 Baselkommittén (The Basel Committee on Bankning Supervision) skapades år 1974 och jobbar för att främja ett 
internationellt samarbete för centralbanker samt tillsynsmyndigheter. Baselkommittén arbetar främst med att  
fastställa standarder, riktlinjer etc. för de lokala tillsynsmyndigheterna, vilket är normgivande för de flesta 
tillsynsmyndigheter. 
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Kapitalkravet sattes på 8 procent och delades in i två kategorier baserat på kapitalets kvalitet 

(Colquitt, 2007).  

Kategori 1; (kallad Klass 1) består av aktiekapital och kvarhållna vinstmedel. 

Kategori 2; (kallad Klass 2) är kapital som är svårare att omvandla till kontanter, exempelvis 

hybridkapital 

    (BCBS 107, 2004) 

En banks kapital ska enligt Baselregeleringarna riskvägas. Detta betyder att beroende på risknivån 

av bankens tillgångar, bestäms hur stor bankens kapitaltäckning behöver vara. Tillgångar 

förenade med högre risk, såsom företagskrediter med lång löptid behöver en större andel eget 

kapital, medan exempelvis statliga garantier och kontanter kräver en lägre, eller ingen, 

kapitaltäckning (Colquitt, 2007). Den finansiella marknadens dynamiska utveckling ledde senare 

till att Basel I blev gammalmodig. Detta på grund av att kapitalkraven var satta för lågt, men även 

på grund av att regelverket var för generellt i bedömningen av risk, vilket ledde till att banker 

kunde öka sin riskaptit utan att behöva öka sin kapitaltäckning. Nya typer av risker identifierades 

och kritik riktades mot att Basel I hade för stor fokus på kreditrisk och det saknades hänsyn till 

andra typer av risk. Även finansiella derivat utvecklades och banker applicerade ett portföljtänk 

inom organisationens riskverksamhet, vilket ledde till att marknadsrisken fick ökad påverkan på 

bankers verksamhet. Kritiken gentemot Basel I ledde till att Baselkommittén beslutade att skapa 

ett nytt reviderat regelverk, kallat Basel II (Colquitt, 2007).  

Nuvarande regelverk 

 Basel II 

Ett av de primära målen med Basel II var att skapa en mer tydlig och precis metod för  

mätning av riskbaserat kapital. I praktiken betydde det att man gick från den schablonartade 

modellen av riskmätning i Basel I, till att bankerna fick skapa egna, mer sofistikerade modeller. 

(BCBS 107, 2004). Dessa modeller kunde bättre mäta kopplingen mellan risk och kapitalkrav för 

varje enskild bank (Riksbanken 2011:a). 

En radikal modifiering från Basel I, var att Basel II var uppbyggd kring tre stycken pelare.  

Pelare I täckte de kvantitativa delarna med kapitalkrav och dess omslutande risker, i  

synnerhet kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Vidare så kunde bankerna nu inom Pelare I 
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välja olika nivåer av hur avancerade modeller de använder för att mäta sitt riskvägda kapital. 

Detta bygger dels på hur komplex bankens verksamhet är och dels på bankens storlek. En större 

och mer komplex bank behöver mer avancerade modeller.  

Pelare II behandlade den tillsyn som skulle utövas av respektive nations tillsynsmyndighet. Dessa 

myndigheter överlämnades ett ansvar för övervakning och kontroll av att riskhanteringen inom 

banker gjordes med godkända riskvägningsmodeller. Pelare II satte strängare fokus på bankerna 

som enskilda enheter, med krav på presentation samt motivering av det beräknade riskvägda 

kapitalet inom verksamheten. Syftet med den andra pelaren var att tillsynsmyndigheter samt 

andra regleringsnämnder av banksektorn i ett tidigt skede skall kunna identifiera eventuella 

brister i kapitaltäckningen och öka sannolikheten för att sanktioner kan utföras i ett tidigt skede. 

En tänkbar sanktion är exempelvis att banken nekas göra en aktieutdelning och på så sätt ökar 

det egna kapitalet (Riksbanken 2011:a). 

Den sista pelaren inom Basel II; Pelare III, ställer krav på att bankerna skall vara transparenta 

mot marknaden. Detta betyder att nödvändig information skall vara tillgänglig för bankens  

intressenter. Syftet med detta är att öka investerares inblick i bankernas verksamhet. I och med 

möjligheterna för banker att använda interna modeller och system för riskmätning, ökar kraven 

på att dessa modeller presenteras för allmänheten. Ju mer banken förlitar sig på interna modeller, 

desto högre krav ställs på redovisningens genomlysning gentemot intressenter i företaget (BCBS 

107, 2004).  

Kommande regelverk 

 Basel III 

Kritik har riktats mot att Basel II utgick från ett mikroperspektiv, vilket kännetecknas av att 

fokusera på stabiliteten för den enskilda banken. Därmed tonades fokus på systemrisken ned och 

man tog ingen hänsyn till skuldsättningsgraden i relation till andra aktörer inom det finansiella 

systemet (Moosa, 2010).  

Istället skall nu systemviktiga institutioner, såsom storbanker, innefatta både ett mikro- samt 

makroperspektiv på regleringar. Vilket man kan skapa genom att anknyta en konstant från den 

individuella hanteringen till hela marknadsförutsättningen (Wyplosz, 2009). Implementeringen av 

Basel II hann knappt fullgöras innan världen drabbades av den senaste finanskrisen. 
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Konsekvenserna av detta blev att Baselkommittén påbörjade arbetet med att utvärdera och 

komplettera Basel II, vilket utmynnade i utformandet av en vidareutveckling kallad Basel III. 

2.2 Problemformulering 

Den globala finanskrisen var ett tydligt bevis på att existerande regleringar av den finansiella 

marknaden inte var tillräckliga. I spåren av den senaste finansiella krisen har en kontroversiell 

diskussion pågått angående om Basel II-regelverket kunnat förhindra krisen, i fall den 

implementerats fullt ut i alla länder. Nout Wellink (2008), ordförande för Baselkommittén, 

argumenterar för att Basel II-regelverket hade kunnat förhindra finanskrisen från att inträffa. 

Dock erkänner han att modellerna som regelverket grundats på inte var tillräckligt sofistikerade. 

Samtidigt finns det företags- och nationalekonomer som långt innan krisens inträffande varnade 

för brister i regelverkets utformning (Moosa, 2010). Trots ovanstående aspekter så har ingen 

fullvärdig implementering av Basel II genomförts. Vad som är intressant att belysa är vilka 

ändringar som behöver göras för att säkerställa ett komplett regelverk, där hänsyn tas till alla 

risker finansiella institut utsätts för (Moosa, 2010).  Därmed lyder första frågeställningen: 

Vilka behov finns för att det befintliga regelverket skall kompletteras? 

Basel III kommer kräva att banker behöver binda mer kapital i sin verksamhet, vilket leder till 

ökade räntekostnader. Frågan kvarstår dock vem som kommer att belastas med den 

tillkommande kostanden. Enligt riksbanken är ett troligt scenario är att bankerna kommer 

behålla sina nuvarande marginaler och kostnaden kommer att hamna hos kunden genom 

exempelvis högre räntor (Riksbanken, 2010,b). Basel III kommer dock inte bara höja 

kostnaderna för banksektorn, utan även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv ge synergier i 

form av en stabilare finansiell marknad (Moosa, 2010). Det blir därför intressant att fördjupa sig i 

bankernas inställning till kostnadsfördelningen både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 

Detta leder till frågeställningen:  

Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen mellan banken och dess kunder? 

Sedan införandet av Baselregleringarna har det övergripande syftet varit att förhindra en  

finansiell kris samt reducera eventuella förluster. Flera kriser har dock drabbat världsekonomin 

sedan de första regleringarna började gälla. Detta har vidare lett till en instabilitet samt 

förtroendebrist på den finansiella marknaden. Det är därför av intresse att undersöka hur väl 
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Basel III kommer att fullgöra det övergripande ovan nämnda syfte och därför intressant att 

besvara frågeställnigen: 

Kommer införandet av BASEL III leda till en stabilare finansiell marknad? 

2.2.1 Frågeställningar 

 Vilka behov finns för att det befintliga regelverket skall kompletteras? 

 Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen mellan banken och 

dess kunder? 

 Kommer införandet av BASEL III regleringarna leda till en stabilare finansiell 

marknad? 

 

2.3 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva och undersöka Basel III:s påverkan på 

den svenska banksektorn. 

2.4  Målgrupp 

Studien riktar sig främst till de som i allmänhet vill lära sig det kommande Baselregelverket. 

Studien lämpar sig även för de svenska bankerna och dess kunder. Sist men inte minst så riktas 

studien även till forskare samt andra studenter som leder fortsatta framtida studier om 

Baselregelverken. 

2.5 Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen inom vår studie är att vi fokuserar på den svenska banksektorn.  

Ytterligare avgränsning är att studien centraliseras kring ”mjuka faktorer”. Vi kommer således 

inte behandla själva implementeringsprocessen i vidare utsträckning för det kommande 

Baselregelverket, utan istället granska den insyn samt de förväntningar som de svenska bankerna 

har på det kommande regelverket. 
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3 Teoretisk referensram 

Inom den teoretiska referensramen förklaras de primära risker som är associerade med finansiella instituts 

verksamhet. Denna del kommer att verka som ett teoretiskt komplement i studien, med syftet att stärka läsarens 

förståelse för uppbyggnaden av Baselregelverket. 

3.1 Risker 

En av huvudanledningarna till utvecklingen av Baselregelverket är att finanskrisen bevisade att 

tidigare regleringar inte var tillräckligt omfattande gällande de risker banker utsätts för. Det var 

tydligt att bankerna inte var tillräckligt kapitaliserade både på lång och kort sikt, då flera av 

världens banker blev beroende av statligt stöd för att kunna överleva. Stor fokus har lagts på 

systemrisken, vilken belyser risken att ett helt finansiellt system kollapsar. Inte bara systemrisken 

har påverkat utförandet av Basel III, utan även likviditetsrisk, kreditrisk samt marknadsrisk. 

Dessa risker är de mest fundamentala och kommer ligga som teoretisk bas för denna studie 

(BCBS 189, 2010). Nedan följer förklaringar av ovan nämnda risker. 

3.1.1 Systemrisk 

Det finns flera definitioner på vad systemrisk är. Dock är skillnaderna just en definitionsfråga, 

mer än att de syftar till olika förklaringar. Schwarzc (2008) Konkretiserar och sammanfattar 

befintliga definitioner till att systemrisk är risken att en händelse av varierande slag, såsom en 

ekonomisk chock, eller att en institution fallerar, leder till en kedjereaktion av 

marknadsövergripande negativa ekonomiska konsekvenser (Schwarzc, 2008).  Banker och andra 

finansiella institut är viktiga kapitalkällor och kan därför påverka systemrisken vid ett eventuellt 

fallissemang. Detta kan leda till ökade kapitalkostnader på marknaden. Just ökade 

kapitalkostnader, alternativt en procentuell minskning av kapitalutbudet, är generellt sett den 

största direkta orsaken till att ett system fallerar. I praktiken innebär detta oftast vad som kallas 

en ”bank run”, vilket menar till att flertalet sparare i en bank väljer att ta ut sina pengar samtidigt 

och därav tömmer banken på dess tillgångar, eftersom banken endast håller en fraktion av 

inlåningsmedlen i deras reserver. Basel III har tagit hänsyn till systemrisken, vilket tidigare 

regleringar misslyckades med att göra. Detta har gjorts genom införandet av nya moment i 

regelverket. Till de viktigaste momenten hör bruttosoliditetskravet, tillsyn, samt de nya 

likviditetskraven LCR och NSFR (Schwarzc, 2008).   



8 

 

8 

 

3.1.2 Kreditrisk 

Kreditrisk är risken att en låntagare uteblir med en överrenskommen och avtalad betalning till en 

långivare. För långivare, såsom banker, innehåller all låneverksamhet en viss grad av kreditrisk. 

Kreditförluster i form av en utebliven räntebetalning eller utebliven amortering är ett vanligt 

exempel på hur en kreditrisk kan gestaltas. I Handel med derivat finns också en kreditrisk, då 

motparten avstår att betala exempelvis en förfallen option (Colquitt, 2007).  

3.1.3 Marknadsrisk 

Riksbanken definierar marknadsrisk som risken att ett företags tillgångar minskar i värde, eller 

skapar förluster, som en följd av förändringar i marknadsvärdet på tillgångarna (Riksbank, 

2010,a). Inom marknadsrisk finns ett flertal underliggande risker, där de med störst påverkan för 

banker är valutarisk och ränterisk. Dessa risker förklarar i stort sett sig själva. Ränterisk är risken 

att förändringar i räntorna leder till negativa förändringar på företagets tillgångar. Valutarisken 

följer samma logik; risken för att förändringar i valutakurser missgynnar ett bolag ekonomiskt 

(Riksbanken 2011,a). 

3.1.4 Likviditetsrisk 

Enkelt förklarat är likviditetsrisk risken att en bank inte skall inneha tillräckligt med likvida medel 

för att kunna möta sina åtaganden. Dessa åtaganden är skulder banken har, i form av inlåning, 

emitterade värdepapper samt bankens egna kapital (Riksbank, 2010,a). Dock är likviditetsrisk en 

central del av bankers verksamhet, då deras utlånade medel generellt har en längre tidsfrist än 

inlåningen. Detta leder till att inlånade medel, skulderna, omsätts fler gånger än utlåningen och 

då uppstår en likviditetsrisk genom att bankerna måste hitta ny finansiering på marknaden. Detta 

gör att bankerna är beroende av en finansiell marknad där likviditet går att skaffa (Riksbanken 

2010,a).  
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4 Institutionellt regelverk 

Denna sektion behandlar mer ingående de tre pelare som det kommande Baselregelverket (BASEL III) består 

av. Eftersom regelverket fungerar som en flerstegsprocess så kommer vi först sammanfattat gå igenom de  

grundläggande motiven inom den första pelaren. Vidare til den andra pelaren så belyses de fyra principer som 

behandlar ansvar som ställs på respektive nations tillsynsmyndighet. Sist kompletteras  

regelverket genom att definiera de genomlysnings- samt redovisningskrav som ställs på de finansiella instituten som 

omfattas av regelverket. Avslutningsvis så kommer författarna belysa den tillsynsmyndighet som finns i Sverige. 

4.1 Basel III-regelverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: (Författarnas egen modell) 
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4.2 Första Pelaren   

4.2.1 Grundläggande kapitalkrav  

Den globala finansiella kris vi precis upplevt gjorde det tydligt att bankerna saknade kapital med 

tillräckligt god kvalitet för att täcka upp de förluster man utsattes för. Som en följd av detta 

beslutade Baselkommittén att kapitalkraven måste förändras (BCBS 189, 2010). En högre andel 

kapital av högre kvalitet gör att bankerna ökar sin förmåga att stå emot förluster och framtida 

liknande kriser. Basel III kommer också sätta en global definition av kapital, vilket tidigare inte 

presenterats av Baselkommittén. Alla länder och dess bestämmande instanser har tidigare haft 

olika definitioner på kapital och dess kvalitet, vilket har skapat svårigheter i att bedöma och göra 

internationella jämförelser av bankers kapitalstyrka (BCBS 179, 2010). 

I de nya reglerna om bankers kapital läggs det stor vikt vid just kvaliteten av kapitalet. 

Anledningen till detta är att högkvalitativt kapital är det kapital som kan absorbera bankers 

förluster. Kapital av högsta kvalitet kallas kärnprimärkapital och består av aktiekapital samt 

kvarhållna vinster, därefter följder primärkapital och sedan sekundärkapital. I Basel II 

kategoriserades kvaliteten i tre klasser kallade; klass 1, klass 2 samt klass 3, där klass 1 är kapital 

av högsta kvalitet, alltså kärnprimärkapitalet. Basel III följer samma upplägg, dock kommer klass 

3-kapital inte längre kunna tillgodoräknas när man estimerar kapitaltäckningen i en bank. Man 

sätter alltså högre krav på kvaliteten av kapital. Den kommande strukturen av kapital kommer 

vara följande; klass 1 består av kärnprimär samt primärkapital och klass 2 består av 

sekundärkapital. Primärkapital skiljer sig från kärnprimärkapital genom att det får innehålla 

hybridkapital, vilket är ett mellanting mellan en aktie och ett lån. Sekundärkapitalet består av 

bankens utfärdade företagslån, såsom företagsobligationer. 

Kreditförluster och nedskrivningar tas från kärnprimärkapitalet och därför är det direkt 

avgörande att ha en tillräcklig klass 1-kapital för att bankerna skall klara av stressade perioder 

(BCBS 179, 2010). Det finns som sagt olika typer av kapital, som tillsammans bildar bankens 

totala kapital. Basel III ger tydliga instruktioner på hur mycket av varje kvalitetstyp kapital 

bankerna skall hålla. Klass 1-kapitalet skall täcka 6 procent av företagets riskvägda tillgångar, där 

minst 4.5 procentenheter av dem skall bestå av kärnprimärkapital. De andra 1.5 

procentenheterna skall bestå av primärkapital (BCBS 189, 2010).  
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4.2.2  Nya buffertar 

Basel III kommer även att innehålla två stycken nya kapitalbuffertar. Dessa två buffertar har 

införts för att tvinga banker att stärka sin kapitaltäckning under goda tider, för att vara bättre 

rustade när konjekturen vänder. Den ena är en kapitalkonserveringsbuffert. Denna buffert 

kommer bestå av 2,5 procentenheter extra kärnprimärkapital. Kapitalkonserveringsbufferten 

kommer införas gradvis under implementeringen av Basel III, med start 2016 (BCBS 189, 2010). 

Att ha en högre kapitaltäckning ger en försäkring om att bankerna kommer att klara av den 

fortlöpande verksamheten även under en stressad period då utflödena av kapital är stora. 

Baselkommittén kommenterar även att bufferten ämnar till att minska bankers utövande av 

kortsiktiga incitament, såsom höjda utdelningar samt bonusar (BCBS 179, 2010). 

Den andra bufferten är en kontracyklisk buffert, som kommer att variera mellan 0 och 2.5 

procentenheter av kärnprimärkapital, beroende på nationella omständigheter. Vid perioder av en 

kraftig kredittillväxt i ett land kan den kontracykliska bufferten implementeras. Syftet är att 

kontrollera de makroekonomiska effekter som kan påverka den finansiella sektorn vid en hastig 

ökning av kreditbeviljningar (BCBS 179, 2010). Inkluderat med de nya buffertarna kommer det 

totala minimikravet på kärnprimärkapital hamna mellan 7 och 9.5 procent, beroende på den 

kontracykliska bufferten. 

4.2.3 Bruttosoliditetskrav 

För att sätta en lägsta gräns på hur stor del av bankernas verksamhet som kan finansieras med 

skulder inför Baselkommittén ett bruttosoliditetskrav2 på 3 procent. Detta betyder att bankerna 

måste hålla ett kapital på minst 3 procent av den totala exponeringen, inkluderat derivat samt 

exponering som ligger utanför balansräkningen (Riksbanken, 2010:a). Bruttosoliditetskravet är 

inte riskvägd utan 3 procent gäller för alla banker, oavsett risknivå på dess tillgångar. Viktigt att 

notera är att 3 procent är ett absolut minimikrav och att högre nivåer är önskvärt. Syftet med 

bruttosoliditetskravet är att det skall sätta stopp för den urholkningen av kapital bankerna ägnade 

sig åt under den senaste högkonjunkturen (BCBS 179, 2010). Under en sådan period ökar 

bankernas vilja att utvidga sin exponering mot mer riskfylla tillgångar, utan att kapitalet hinner 

öka i samma takt. 

                                                 

2 Mer känd som Leverage Ratio 
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Blir det sedan problem för bankerna finns det inget kapital att absorbera förlusterna med, vilket 

leder till att någon annan måste betala, generellt sett centralbanker och skattebetalare. 

Baselkommittén resornerar att ett bruttosoliditetskrav kommer ta bort detta incitament (BCBS 

189, 2010). 

4.2.4 Nya likviditetskrav 

Utöver de nya kapitaltäckningskraven införs också två stycken nya likviditetsstandarder. Tidigare 

har det inte funnit några sådana internationellt harmoniserade riktlinjer. Riktlinjerna som läggs 

upp är, precis som med kapitaltäckningen, minimikrav som syftar till att skapa ett internationellt 

jämnt spelfält för banker och andra finansiella institutioner. Baselkommittén kommenterar att 

det huvudsakliga syftet med att införa minimikrav är att man önskar undvika en ohälsosam 

konkurrens som leder till att kreditinstitut pressar ner sin kapitaltäckningsgrad till allt för låga 

nivåer (BCBS 189, 2010). 

Finanskrisen gav indikationer på att likviditetsregleringar behövs, då flera banker, trots god 

kapitaltäckning, fick akuta problem under finanskrisen. Detta skedde på grund av att finansiering, 

som tidigare funnits tillgänglig till en låg kostnad på marknaden, hastigt försvann då 

interbankmarknaden inte längre fungerade. Bankerna lånade inte längre ut pengar till varandra, 

vilket bromsade upp möjligheten för företag att skaffa sig likviditet snabbt och till en låg kostnad. 

För att klara perioder som dessa, så kallade stressade perioder, behöver bankerna ha en 

likviditetsbuffert (BCBS 189, 2010). 

Basel III definierar minimikraven på denna likviditetsbuffert genom två olika riktlinjer. Den ena, 

Liquidity coverage ratio, kallad LCR, ämnar till att stärka bankernas möjligheter att överleva en 

kortsiktig akut stressad period på upp till en månad . Den andra, kallad net stable funding ratio 

(NSFR) är ämnad att skapa en stabilare långsiktig struktur på inlåningen, där bankerna skall 

motiveras till att använda stabilare finansiering (BCBS 189, 2010). LCR’s syfte är att se till att 

större banker har tillräckligt med likvida tillgångar för att klara av de utflöden av kapital som 

framtida stressade perioder kan komma att kräva. Under en stressad 30-dagarsperiod måste 

banken hålla mer likvida medel än det kalkylerade nettoutflödet av pengar. Även likviditet har 

olika typer av kvalitet. Ju enklare det är att omvandla likviditeten till kontanter, desto högre 

kvalitet har den. Logiskt är därför att kontanter är likviditet av högsta kvalitet. Baselkommittén 

har satt krav på likviditetskvaliteten i LCR. Godkända likvida värdepapper är statsobligationer, 

bostadsobligationer samt företagsobligationer (BCBS 189, 2010).  
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(Källa: BCBS 179, 2010) 

NSFR kräver att ”bankens stabila finansiering skall vara större än bankens behov av stabil 

finansiering” (Riksbank, 2010:2 sid 63). NSFR kommer kräva att bankerna skall matcha 

löptiderna mellan sina skulder och tillgångar (Riksbank, 2010:2).  För att förtydliga så behöver 

vissa tillgångar mer finansiering än andra, beroende på hur väl de kan absorbera bankens 

förluster. Exempelvis kontanter, som är förlustabsorberande till 100 procent, behöver ingen 

stabil finansiering, medan exempelvis ett företagshypotek med löptid längre än ett år anses bära 

en hög risk och har därför ingen, eller 0 procents förlustabsorbering, behöver därför 100 procent 

stabil finansiering (BCBS 189, 2010). Enligt finansinspektionen kommer det krävas västentliga 

insatser av de svenska bankerna för att klara av kraven på stabil finansiering. Minst 2/3 av den 

korta finansieringen måste förlängas till >1år. Bankens inlåning måste öka med 50 procent. Den 

långa utlåningen måste minskas med 30 % och 4/5 av den långa utlåningen måste få en kortare 

löptid (Frisell, 2010). 

 

 

 

(Källa: BCBS 179, 2010) 
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Basel III kommer att införas successivt med början 2013, för att vara helt genomförd år 2019. 

Tabell 1.1 (Nedan) ger en övergripande bild av implementeringsperioden av varje enskild del av 

pelare 1 i det nya regelverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.1 

(Källa: Finansiell Stabilitet 2010,B) 

4.2.5 Andra Pelaren – Tillsyn  

Den andra pelaren inom Basel III behandlar den övervakning som tillsynsmyndigheten utövar i 

syfte för att pelare I med dess kapital- och likviditetskrav efterföljs. Vidare så ämnar den andra 

pelaren även till att åstadkomma ett harmoniserat samspel mellan tillsynsmyndigheten och 

bankerna. Detta samspel innebär att bankerna ger en öppen redovisning av dess räkenskaper, på 

det som finansinspektionen begär tillsyn på (BCBS 125, 2005). 

Sammanfattande så baseras den andra pelaren på fyra grundläggande principer som syftar till det 

ovan nämnda samspelet mellan tillsynsmyndigheterna och bankerna. Dessa principer fungerar 

som riktlinjer för tillsynsmyndigheten för att kontrollera samt följa upp för hur väl den första 

pelaren inom regelverket motiverats och efterföljs. Med detta så förväntas tillsynsmyndigheten 

uppskatta det samband som finns mellan mängden kapital kontra den riskexponering som 

omfattas banken. Det är viktigt att upplysa om att regelverket understryker att ett ökat kapital 

som binds till verksamheten inte är den enda lösningen till ett undvikande av framtida kriser.  



15 

 

15 

 

Det krävs även omfattande krav internt inom banken, genom interna kontroller samt 

genomgripande processer för att styrka ett hållbart kapitalkrav. Det handlar inte heller om att en 

ökning av det egna kapitalet och likviditeten ska fungera som en åtgärd mot dåliga interna 

processer (BCBS 107, 2004).  

 Nedan förklaras de fyra principerna: 

 

Princip 1: “Banks should have a process for assessing their overall capital adequacy in relation to their risk 

profile and a strategy for maintaining their capital levels” (BCBS 107, 2004). 

 

Den första principen behandlar ingående hur kapitalbehovet ska bedömas i relation till bankens 

riskprofil. Det handlar om noggranna demonstreringar av de valda interna metoderna. Bankerna 

är även förväntade att stresstesta metoderna. En granskning av förberedelserna och processerna 

sker sedan av tillsynsmyndigheten. En stark inblick av styrelsen är ett betydelsefullt krav som 

tillsynsmyndigheten även sätter sträng fokus på. Utifrån detta görs sedan en omfattande 

granskning av processen. Anser tillsynsmyndigheten att något saknas, måste detta kompletteras 

(BCBS 107, 2004). 

 

Princip 2: “Supervisors should review and evaluate banks‟ internal capital adequacy assessments and strategies, 

as well as their ability to monitor and ensure their compliance with regulatory capital ratios. Supervisors should 

take appropriate supervisory action if they are not satisfied with the result of this process” (BCBS 107, 2004). 

 

Den andra principen reglerar ingripandet av tillsynsmyndigheten. Där utvärderas de processer 

som används enligt den första principen. Tillsynsmyndigheten ska således utreda om de interna 

nivåerna på kapitalet och lämpligheten av dessa överensstämmer med kapitaltäckningsreglerna i 

enlighet med regelverket. Ovan nämnda utredningar utförs bland annat genom debatt med 

bankernas ledning, samt granskning av tidigare gjorda revisionsarbeten. Den andra principen 

fungerar i korta drag som komplettering till den första. Koncentrationen ligger på en granskning 

av den nivå på kapitalet som banken eftersträvar, hur ledningen inspekterar och övervakar just 

att den nivån efterföljs, samt att sammansättningen av kapitalnivån är lämplig för just bankens 

gradering (BCBS 107, 2004). 
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Princip 3: “Supervisors should expect banks to operate above the minimum regulatory capital ratios and should 

have the ability to require banks to hold capital in excess of the minimum”  

(BCBS 107, 2004). 

 

Den tredje principen handlar om att tillsynsmyndigheten ska kunna förvänta att bankerna ska 

bemöta de reglerade minimikrav på kapital samt likviditetskravet. Vidare ska tillsynsmyndigheten 

även kunna begära att bankerna utöver minimikraven ska ha ett överskott eller rättare sagt, ett 

överflöd på kapital som en säkerhetsbuffert. Principen syftar till att tillsynsmyndigheten ska ta 

hänsyn till ett ”spelrum” utöver det utrymme som regelverket begär. Därmed kommer 

tillsynsmyndigheter uppmuntra en buffert utöver den minimala standarden med följande 

hänsynstaganden (BCBS 107, 2004): 

 

 Det kan vara väldigt kostsamt för banker att höja ytterligare kompletterande kapital, 

speciellt om det ska göras under brådskande omständigheter. 

 Precis som andra verksamheter, så har banker olika säsongsvolymer, vilket kan skapa 

svängningar i bankens nyckeltal. 

 Det kan finnas risker som den första pelaren inte riktigt fångar upp, vare sig det gäller 

faktorer som berör den specifika banken eller marknaden i helhet. 

 

(BCBS 107, 2004) 

 

Princip 4: “Supervisors should seek to intervene at an early stage to prevent capital from falling below the 

minimum levels required to support the risk characteristics of a particular bank and should require rapid remedial 

action if capital is not maintained or restored” (BCBS 107, 2004). 

 

Den fjärde principen handlar om att tillsynsmyndigheterna ska ingripa i ett tidigt stadium för att 

förhindra att bankens kapital faller under de krävda miniminivåerna. Åtgärderna som 

tillsynsmyndigheten vidtar kan exempelvis vara intensiva implementeringar av processer för 

återuppbyggnad av kapitalet. Detta kan ske både i form av att banken krävs höja sin kapitalnivå 

men även att begränsning av utdelning till aktieägarna. I korta drag så är det huvudsakliga syftet 

med ingripandet att kapitalnivån ska återställas. (BCBS 107, 2004) 
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4.2.6 Tredje Pelaren – Marknadsdisciplin 

Den tredje pelaren avser introducera genomlysningsrekommendationer utfärdade av 

Baselkommittén. Dessa är informationskrav som behandlar genomlysningen och redovisningen 

av hur bankerna följer de nya regleringarna. Eftersom bankerna exponeras för olika grader av 

risk, så kommer marknadsdisciplinen inte styras av en standard för alla banker. Det kommer 

istället att baseras på tillståndet för bankens kapital och därmed lämpas till just bankens tillstånd. 

Baselkommittén har dock satt upp principer för banken att efterfölja. Dessa principer fungerar 

som riktlinjer vilket ska beskriva bankens riktning samt strategi med genomlysningen till 

allmänheten. Därutöver ska banken även implementera en process för att fastställa en fortsatt 

lämplig genomlysning och redovisning. Huvudsakligen riktas genomlysningen till intressenter 

som omfattar; aktieägare, investerare samt andra betydande parter.  Enligt Baselkommitténs 

mening, så syftar den tredje pelaren till att komplettera kraven inom den första pelaren samt 

tillsynsprocessen i den andra pelaren (BCBS 107, 2004).  

Genom att ställa krav på en genomlysning för de tillvägagångssätt samt beräkningar som 

används, så motiveras striktare marknadsdisciplin som vidare ska vara grunden för att behålla 

förtroendet för bankerna. En extern part ska kunna bilda en uppfattning om förhållandet mellan 

risk och kapital för en given bank och dessutom skapa en transparent jämförbarhet mellan 

bankerna. Vidare så har tillsynsmyndigheten en utvidgad roll eftersom man ansvarar för 

kontrollen samt kravet för informationen som ska offentliggöras. Baselkommittén har även tagit 

hänsyn till redan existerande standardiseringar inom redovisningen som exempelvis IFRS3 så att 

dessa internationella standardiseringar inte ska hamna i konflikt med de tillkommande 

genomlysningskraven inom den tredje pelaren (BCBS 107, 2004).  

Det är viktigt att understryka att den tredje pelaren tolkas som en pågående reviderad process 

som bearbetas av fortlöpande modifieringar. Tillsynsmyndigheten har därmed möjligheten att 

antigen utfärda regleringar alternativt rekommendationer för de berörda bankerna (BCBS 107, 

2004). 

                                                 

3 IFRS (International Financial Reporting Standards är en självständig, icke-vinstdrivande organisation som arbetar 
för en befrämjning av en kvalitativ samt internationellt accepterad uppsättning av redovisningsregler kallat 
International Accounting Standards (IAS). Uppsättningen av standarderna är utformad av en filial kallad International 
Accounting Standards Board (IASB). Regelverket syftar till att skapa internationellt harmoniserade och accepterade 
reovisningsstandarder. 
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Baselkommittén har även tagit hänsyn till själva gränsdragningen mellan vad som anses vara 

generell information och konfidentiell information om banken. Exempelvis skulle det innebära 

att om information kring en banks kundstock skulle redovisas, kan det äventyra bankens 

konkurrensposition. Däremot ska det inte vara några konfidentiella problem att redovisa vad för 

typ av metod som används för kapitalberäkningen.  Baselkommittén anser att man genom 

strukturen för själva genomlysningskraven skapar en balans för vad som anses väsentligt att 

publicera om kapitalstrukturen (BCBS 107, 2004). 

Eftersom genomlysningsprocessen är en dynamisk process och därmed lämnar mycket 

tolkningsutrymme till bankerna, så har man identifierat fyra olika områden som ger översiktliga 

direktiv för hur uppläggningen och därefter användandet av genomlysningsinformationen kan 

struktureras. Dessa är följande: 

Primära & sekundära genomlysningsrekommendationer: 

De primära genomlysningsrekommendationerna behandlar den information som avser de 

grundläggande kraven för att uppnå rekommendationerna. Den informationen förväntas 

samtliga banker att uppnå. Utöver de primära genomlysningsrekommendationerna så har man 

därutöver fastställt sekundär genomlysningsinformation, och som inte berör alla banker. Den 

informationen avser sådant som kan vara väsentligt för just en specifik bank som kanske arbetar 

med andra risker eller kundgrupper. Baselkommittén menar att bördan av 

genomlysningsrekommendationerna reduceras genom att dela upp dessa i primära och 

sekundära. Hursomhelst så kommer viss sekundär information vara väldigt signifikant, om inte 

utmärkande för bankerna och därmed ska inte denna information ses som något valbart. (BCBS 

107, 2004). 

Väsentligheten 

Väsentlighet är ett centralt begrepp för genomlysningen av information. Inom den tredje pelaren 

är det just väsentligheten av informationen som kommer avgöra vad som ska och inte ska 

genomlysas. Själva fastställandet av vad som kategoriseras som väsentligt är om ett utelämnande 

av just den informationen kan ändra eller påverka investeraren negativt.  

(BCBS 107, 2004).  
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Frekvens: 

Genomlysning av informationen rekommenderas att offentliggöras två gånger per år. Detta ska 

troligtvis ske i samband med årsbokslut och halvårsrapport. Dock så förväntas vissa banker att 

redovisa information som berör ett kortare riskintervall kvartalsvis (BCBS 107, 2004). 

Hursomhelst så finns det även information som bör hållas på årsbasis. Exempelvis kan det gälla 

bankens process för fastställandet av genomlysningsprocessen. Genomlysning på årsbasis kan 

även handla om banker som har stabila exponeringar mot risk och där det inte förekommer 

intervaller inom årscykeln (BCBS 107, 2004). 

Mallar: 

Baselkommittén har även utformat mallar för genomlysningsprocessen. Man uppmanar bankerna 

att använda dessa för att motivera dem till jämförelse samt sammankoppling mellan olika aktörer 

(BCBS 107, 2004). 

4.3 Finansinspektionen som tillsynsmyndighet 

Eftersom denna studie syftar till att omfattande beskriva hur det kommande Baselregelverket 

bidrar till en stabilare finansiell marknad inom Sverige, så är det av väsentlighet att beröra den 

tillsynsmyndighet som skall granska Sveriges finansiella marknad, nämligen finansinspektionen. 

Tillsynsmyndigheter i Sverige kan spåras tillbaka ända till 1650-talet, där Karl X Gustav införde 

en banköverinspektörstjänst. Sedan detta så har allt från fusioner mellan olika myndigheter skett 

till att man ingått internationella avtal som ändrat både synen på, men även sättet att efterfölja 

både rekommendationer och regleringar som utfärdats (Finansinspektionen 2011,b).  

Finansinspektionen är en statlig myndighet under finansdepartementet4. Idag så fungerar 

finansinspektionen som den primära tillsynsmyndigheten i Sverige och grundades 1991 då 

försäkringsinspektionen slogs samman med bankinspektionen. Finansinspektionens huvudsakliga 

uppgifter består av att utfärda tillstånd, utforma regler och utöva tillsyn som både ska mynna till 

dess mål, men även vara en grund för ett harmoniserat och väletablerat internationellt arbete. 

Finansinspektionen finansieras genom tillsyns- och tillståndsavgifter (Finansinspektionen 2011,a) 

                                                 

4Finansdepartementet är den Svenska regeringens organ som ansvarar för de politiska samt ekonomiska frågorna. 
Finansdeparmentet ansvarar för 61 olika myndigheter som sträcker sig allt från finansinspektionen till skatteverket. 
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Finansinspektionens huvudsakliga mål är följande: 

 Fungera effektivt genom att erbjuda företag och konsumenter tillgång till ett fungerande 

finansiellt system med en god insyn samt där konkurrensen bidrar till att hålla 

kostnaderna nere och inte till att motivera dominans inom en given marknad.  

 Upprätthålla en sund balans mellan kapital och risker för finansiella institut. 

 Skydda konsumenterna genom att erbjuda skälig och tydlig information om de finansiella 

instrumenten och tjänsterna som finns på marknaden. 

(SOU 2003:22) 

5 Tidigare studier 

I Den här sektionen presenteras information om vad tidigare forskning nått för resultat och vilka tolkningar som 

gjorts inom området som berör just det nya Baselregelverket. Nedanstående sammanfattningar är ett urval av 

tidigare studier, där urvalet grundats på den betydelse dessa haft i praktiken, men även dess relevans i förhållande 

till frågeställningarna i denna studie.  

“The Myth of Too Big to Fail” (Moosa, 2010) 

Boken “The Myth of Too Big to Fail” (2010) behandlar ett uttryck som blivit vanligt 

förekommande när man talar om stora banker, nämligen ”Too Big to Fail” (TBTF). Där menar 

man att just dessa verksamheter i samhällsekonomin inte får floppa, eftersom en likvidation 

skulle leda till förödande konsekvenser för ekonomin i helhet. Därför är det vanligt 

förekommande vid finansiella kriser att just dessa verksamheter förlitar sig på att staten, och 

därmed skattebetalarna, ska undansätta banken genom att pumpa in likviditet. Just detta 

beteende kallas för Bailout. Moosa (2010) belyser i sin forskning ännu en definition av ”Too Big 

to Fail”, där han istället menar att en verksamhet är för stor för att misslyckas utifrån andra 

termer än de rent finansiella. Han menar då att det inte är sannolikt att en sådan verksamhet går i 

konkurs eftersom dess funktion är alldeles för utbredd i samhället. Den teoretiska bakgrunden till 

detta grundas på storskalighetsförmågor eller engelskans ”Economies of scale”. Begreppet 

innebär teoretiskt att de större verksamheterna har kostnadsfördelar av att just vara större och 

mer diversifierade än mindre verksamheter. Därmed menar författaren att en verksamhet är 

alldeles för stor för (av staten) att begäras i konkurs.  
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Författaren utgår i sin studie utifrån verkliga händelser där staten använt räddningssanktioner till 

fyr banker. Frågan författaren ställer sig är; Varför valdes just dessa fyra institutioner att räddas? 

Resultatet av forskningen visade att det inte finns några stöd till att det ska vara 

samhällsekonomiskt fördelaktigt att stödja verksamheter som klassas som ”Too Big to Fail”. 

Samtidigt så sågs en tendens till att det handlade mer om politiskt inflytande än 

nationalekonomiska faktorer och därmed menar författaren att det inte bara handlar om storlek 

gällande banker (Moosa, 2010).  

 

”Basel III – Regelverks implementering och effekter” (Genétay et al, 2010) 

Génetay och Rhenman (2010) har studerat effekterna Basel III på två av de svenska 

storbankerna. I en kvalitativ undersökning så belyses de utmaningar som två banker ställs inför. 

Dels Baselregelverkets påverkan på bankernas kunder samt eventuella brister regelverket kan 

komma att ha. Författarna förklarar att utmaningar som ställs på bankerna kommer leda till 

dyrare inlåning men även en minskad avkastning på bankens egna investeringar som följd av de 

nya likviditetskraven. Vidare så sammanställer studien två faktorer som tros komma att påverka 

de svenska storbankernas kunder. Dessa är: 

 Hur kostnadsfördelningen till följd av Basel III kommer att se ut. 

 Aktieägarnas uppfattning om det sänkta avkastningskravet. 

 (Génetay et al, 2010). 

Resultatet av studien visar på att likviditetsreglerna kommer bli den största utmaningen för de 

svenska bankerna, då storbankerna idag redan är relativt väl kapitaliserade. Studien noterar även 

vissa brister i Basel III. Man menar att regelverket är till viss del förhastat och oplanerat. Detta 

kan leda till att det kommer dyka upp framtida brister i regelverket (Génetay och Rhenman, 

2010). Studien presenterar inte de risker som är associerade med bankväsendet, såsom 

exempelvis likviditetsrisk och marknadsrisk. Dessa risker är väsentliga att diskutera vid en studie 

som berör Basel III, eftersom de hade en betydande del i den senaste finansiella krisen, som lade 

grunden till utformandet av de nya Baselregleringarna (Riksbanken, 2010: d).  
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What will Basel III Achieve? (Blundell-Wignall et al, 2010) 

November 2010 publicerade Adrian Blundell-Wignall och Paul Atkinson studien ”What will 

Basel III Achieve?”, som behandlar behovet av att det kommande Baselregelverket (Basel III) 

ersätter Basel II. Utgångspunkten är en teoretisk redogörelse av Baselregelverkets funktionalitet 

och den finansiella sektorns behov av ett homogent regelverk, vilket syftar till att undvika 

framtida finansiella bakslag. Författarna klargör att den senaste krisen skapade en hög 

skuldsättningsgrad och samtidigt en knapp likviditetshantering. Vidare så menar man att det 

kommande Baselregelverket fångar upp just dessa problem genom att införa mer konstruktiva 

och därmed detaljrika regler. Studien indikerar att det kommande Baselregelverket med dess mer 

hänsynstagande regeluppbyggnad skapar förutsättning till ett mer dynamiskt finansiellt system. 

Dock så antyder studien att det även finns vissa ofullkomligheter med Basel III. Förutom de 

tolkningsbara riktlinjerna för regelverket så ser man även komplexiteten av regelverket som ett 

problem (Blundell-Wignall et al, 2010). 

Författarna fortsätter med att förklara att trots de positiva modifieringarna i Basel III, är detta 

inte ett optimalt sätt att reglera ett internationellt finansiellt system, och att det är det ”näst bästa 

sättet”. Det bästa sättet vore att ersätta den traditionella uppbyggnaden av Baselregelverket med 

ett något enklare förslag, som tar med de förslag och den kritik som hänförts från banksektorn. 

Man menar att det då skulle fånga upp de praktiska inslagen från marknadsaktörerna (Blundell-

Wignall et al, 2010).  

Resultatet av studien, och därmed svaret på studiens titel What will Basel III achieve? är ”not 

much”. Trots att man förenklat definitionen av kapital samtidigt som man lämnat större 

utrymme till hanteringen av det egna kapitalet så kvarstår fortfarande samma uppbyggnad av 

regelverket som innan den senaste finanskrisen.  

Vidare så kommenteras att implementeringen av regelverket går för långsamt, och att det kan 

dröja ända fram till år 2023 innan effekterna av Basel III kan konstateras (Blundell-Wignall et al, 

2010). 

Studien kommer även fram till att komplexiteten har ökat väsentligt parallellt med modifieringen 

av regelverket, vilket kommer att skapa komplikationer i hanteringen av de nya reglerna. Som 

sista slutsats stateras att så länge man utgår från de befintliga beräkningarna som utgångspunkt 

för de olika riskklasserna, så kommer höjning av de olika kvoterna att vara ineffektiva.  
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”Basel III – effekter på de svenska storbankerna”  

Riksbanken släppte under slutet av 2010 en studie kallad ”Basel III – effekter på de svenska 

storbankerna”. Precis som namnet antyder är det en studie som översiktligt syftar till att bedöma 

effekterna av de kommande Baselregleringarna på de svenska storbankerna. Studien fokuserade 

på de kvantitativa effekterna vid införandet av Basel III, där utgångspunkten varit prognoser av 

bankernas balans och resultaträkningar för 2011-2016 (Riksbanken 2010: c). 

Riksbankens studie är av relevans för vår studie då den förser oss med konkreta förväntade 

effekter Basel III kommer att ha på den svenska banksektorn. Studien poängterar betydelsen av 

ett nytt regelverk, då tidigare regelverk inte har tagit tillräckligt stor hänsyn till de risker banker 

utsätts för. Generellt sätt förväntas det nya regelverkets effekter att vara marginella. 

Räntemarginalerna väntas öka med upp till 10 räntepunkter, samtidigt som utlåningen från 

banken kan komma att minska. Detta på grund av ökade kapital och likviditetskrav för bankerna. 

Studiens resultat baseras på att bankerna för över den ökade kostnaden på kunden, vilket gör att 

resultatet kan komma att ändras om banken överlåter en del av kostnaderna på ägarna, genom 

exempelvis minskad utdelning. Införandet av Basel III förväntas även ha en viss, dock liten, 

effekt på Sveriges framtida BNP. Enligt riksbanken anses de positiva effekterna av en stabilare 

banksektor vara av större betydelse och överväga en eventuell negativ utveckling av BNP 

(Riksbanken 2010: c). 

 

5.1 Tabell 2, Sammanfattning av tidigare Studier 

Studie Resultat 

“The Myth of Too Big to Fail” (Moosa, 2010)  Politiskt inflytande är viktigare än ekonomiska 

faktorer vid beslut om Bailoutpaket för banker  

 Systemriskens påverkan på finanskrisen 

”Basel III – Regelverks implementering och effekter” 

(Genétay, Rheman 2010) 

 Likviditetskraven är den största utmaningen vid 

implementeringen av Basel III 

 Kritik mot att det kommande regelverket är 

förhastat och oplanerat 
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What will Basel III Achieve? (Adrian Blundell-Wignall, 

Paul Atkinson, November 2010) 

 Kritik mot strukturen och uppbyggnaden av 

regelverket, 

 Regelverkets komplexitet borde förenklas 

 Långsam implementering av det nya regelverket 

 Metoderna för riskvägningen är bristfälliga, 

vilket hindrar effekterna av ökad kapitaltäckning 

”Basel III – effekter på de svenska storbankerna” 

(Riksbanken, 2010) 

 Bankers utlåning begränsas på grund av ökade 

kapitalkrav 

 Effekterna av Basel III på den svenska 

ekonomin är marginella 

 Riksbanken tror att Basel III kommer öka den 

finansiella stabiliteten. 

 

Tabell 2.1 

Källa: (Författarnas egen modell) 

6 Offentlig Debatt 

Följande sektion behandlar de offentliga publiceringar det kommande Baselregelverket samt dess förväntade 

effekter. Det här avsnittet syftar till att klarlägga de olika perspektiven som är aktuella gällande Basel III. Inom 

avsnittet så resoneras det kring tänkbara effekter som kan komma att bli aktuella. 

Artikeln ”Banklyft blir dyrt för kunden” klarlägger de vinster som samtliga storbanker gjort under 

bokslutsåret 2010. De höga vinsterna förklaras av höjda marginaler på utlåningsräntorna. 

Artikeln markerar att det inte endast beror på Riksbankens räntehöjningar, men även att det 

kommande regelverket Basel III kommer att medföra en ökning av kapitalkostnaderna för 

banker. Detta kan leda till att bankerna kommer öka sin räntemarginal med en procentenhet. 

Den ökade kostnaden förväntas belasta bankens kunder. Christian Clausen, VD för Nordea 

uppger i artikeln att marginalerna på bolåneräntan fortfarande är relativt låga och förväntas att 

öka. (Dagens Nyheter, 2011: c) 

I E24 kan man läsa om vad de svenska bankerna anser vara den största utmaningen med 

modifieringen av regelverket. De nya likviditetskraven LCR och NSFR hamnar i blickfånget. 

Effekterna av dessa är att bankerna kommer behöva låna pengar på längre löptider, vilket leder 
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till ökade inlåningskostnader. I artikeln debatteras det vem som kommer stå för de ökade 

kostnaderna och hur de kommer att påverka den svenska ekonomin. Slutsatsen i artikeln blir att 

bankens utlåning till både privata och kooperativa aktörer kommer bli dyrare. 

Samhällsekonomiskt kan detta leda till en hämmande effekt på utbudet av kreditgivningen (E24, 

2011). 

Annika Falkengren, VD för SEB uttrycker i en debattartikel inom Affärsvärlden, att man inte 

endast ska se Basel III som något som blott drabbar de svenska bankerna, men att hela Sverige 

missgynnas. Hon menar att storbankerna i Europa har lobbat5 till sig en anpassning av reglerna 

som gynnar dem, men som inte fungerar på ett optimalt sätt för Sverige. Grundprincipen med 

regelverket är väldigt simpelt; Längre lån (längre än 1 år) kräver längre upplåningstid samt kortare 

lån (kortare än 1 år) kräver kortare upplåningstid (Affärsvärlden 2011: a). Trots att det rent 

teoretiskt är enkelt att förstå sig på, så är det inte alltid lika lätt att veta vad som klassificeras som 

vad, menar Annika Falkengren (Affärsvärlden 2011: b). 

Sammanfattande betyder det att kapital som banken finansierar genom inlåning kommer att ha 

längre löptider än tidigare, vilket leder till dyrare finansiering för banken. Dessa kostnader 

kommer sedan att föras vidare till privat- samt företagskunder (Affärsvärlden 2011: b). 

Vidare till en artikel som berör just kostnaden och dess eventuella fördelning mellan bankernas 

aktieägare samt bankernas kunder. I ”Lägre vinster i bankerna kan bekosta stramare regler”, så 

utvecklar Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson samt riksbankschefen Stefan 

Ingves en tankegång om en tänkbar kostnadsfördelning gällande det kommande 

Baselregelverket.  

I korta drag menas att stramare bankregler leder till högre kostnader, men att på grund av 

minskad riskexponering kan bankerna och deras aktieägare acceptera lägre vinster. Därmed kan 

bankerna förväntas bära en del av kostnaden. Dock måste man som bankkund räkna med en 

högre bolåneränta. Inom artikeln så belyser man behovet av kapital med högre kvalitet, bättre 

anpassning till marknadsrisker samt att likviditetsriskerna är underskattade och måste effektivt 

fångas upp. Vidare förklarar man hur det kommande Baselregelverket effektivt fångar upp just 

dessa dilemman och att både aktieägarna samt allmänheten måste ha ett överseende till att i det 

stora hela så leder det till ett stabilare finansiellt system som bättre klarar av recessioner (Dagens 

                                                 

5 Lobbying är när en part med avsikt skapar inflytande på makthavare för att själv gynnas i möjligaste mån. 
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Nyheter 2011: b). Kritik har riktats mot denna artikel, där Ulf Sandmark6 besvarar med en artikel 

som mynnar att ”medicinen är värre än sjukdomen”. Enligt artikeln har regelverket missat en 

stor del av vad som kan stabilisera det finansiella systemet, nämligen bankernas 

spekulationsskulder. Vidare så argumenteras det även att man inom regelverket har en 

koncentration på bankerna, och där man glömt av resterande och även större delen av finansiella 

instituten. Sandmark fortsätter med att förklara att det kommande Baselregelverket även kommer 

få en deflationseffekt eftersom bankerna tvingas hålla kvar mer kapital (Larouche, 2010).  

Vidare så har Riksbankens samt Finansinspektionens högsta ledning med ett gemensamt skrivet 

brev besvarat Sandmarks artikel. I brevet så förklarar man att regelverkets inverkan och effekter 

innehar två perspektiv. Det ena är att man kommer se de kommande regleringarna som en 

tröskel för fortsatt utveckling av den ekonomiska tillväxten.  

Det andra perspektivet ser istället regleringarna som en åtgärd för att få en ökad kontroll över 

bankerna, som i sig anses skapa problem i ekonomin. I svaret till Sandmarks artikel motbevisar 

man de argumentationer som Sandmark lägger fram. Några av dessa punkter är exempelvis att 

det kommande Baselregelverket inte tillkommit efter begäran från några enskilda institut utan 

snarare som åtgärd för ett visst beteende på den finansiella marknaden där en mer ingående 

hantering av de olika associerade riskerna måste vidtas. Vidare så klarlägger man att anledningen 

till att koncentrationen ligger på bankerna beror på att bankerna fungerar som kärnan för det 

finansiella systemet i Sverige. Dock erkänner man att det finns också andra betydande institut 

som kan bidra till stabilitetsproblem.  

Man betonar att även andra finansiella institut som exempelvis har hand om olika OTC-derivat, 

behöver regleras. Avslutningsvis så understryker man även att tillsynen kommer att förbättras 

samt samordnas med EU (Sourze, 2011). 

 

 

 

 

                                                 

6 Tidigare partiledare för Europeiska arbetarpartiet 2003-2007 samt engagerad i ekonomisk-politiska frågor. 

http://www.sourze.se/
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7 Metod 

Metodkapitlet behandlar metoden som används för studien samt tillvägagångssättet för insamlingen av data. 

Kapitlet börjar med att redogöra synsättet samt bakgrunden till valet av ämnet, för att vidare motivera just den 

valda ansatsen för den här uppsatsen. Kapitlet avslutas med en kritiksektion mot metodvalet. 

7.1 Ämnesval 

Med anledning till att båda arbetar på bank, så fann vi det intressant och inte minst givande att 

skriva om just ett ämne som berör just den sektorn. Vidare har vi båda ett väldigt stort intresse 

för just den finansiella sektorns roll inom den svenska ekonomin och det har vidare skapat 

incitament till att skriva om detta. En klar definition av tillvägagångssättet är avgörande för en 

full förståelse och därmed utvärdering av ämnet (Trost, 2010). Informationen som samlas in och 

analyseras ska resultera i ny kunskap som i sin tur ska ligga till grund för att besvara 

frågeställningarna för studien (Saunders et al. 2007). 

Med en påbörjad informationssökning om den ökade skuldsättningsgraden för privatpersoner 

med fokus på det aktuella införandet av Bolånetaket på 85 procent 7, så kom vi sakta med säkert 

in på den ökade skuldsättningsgraden bland den svenska befolkningen och därmed indirekt 

kapitalkraven som ställs på finansiella institut för att förhindra framtida finansiella kriser (FFFS, 

2010). Vidare så var det väldigt intresseväckande att just det kommande Baselregelverket är ett 

högst aktuellt ämne och att det kunde vara av stor lärdom att föra en mer omfattande studie 

kring ämnet. 

7.2 Val av metod 

7.2.1 Kvalitativ och kvantitativ 

Processen för att samla in data kan antigen vara en kvalitativ- eller kvantitativ metod. Metoderna 

baseras på själva tillvägagångssättet för hur informationen har insamlats. Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av att forskningen grundats på uttalanden samt termer i form av ord, som 

vidare ska mynna till fakta. Det sker främst i form av intervjuer.  

                                                 

7 Finansinspektionen införde den 1 oktober 2010 att nya lån med bostad som pant inte bör överstiga 85 % av 
bostadens/borättens aktuella marknadsvärde. Införandet av Bolånetaket syftar delvis till att banker samt andra 
kreditinstitut inte ska använda belåningsgrader på bolån som konkurrensmedel. 
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Den kvantitativa metoden kännetecknas oftast av det motsatta, där empirin består av 

sammanställning i form av siffror och tal. Den mest väsentliga skillnaden mellan de metoderna 

förklaras att ett kvalitativt tillvägagångssätt är mer öppen för nya impulser och information 

medan ett kvantitativt tillvägagångssätt inte är lika öppet för ny information eller andra variabler 

än de tidigare förutsatta i studien (Jacobsen, 2007).  

Inom ramen för den här uppsatsen så har vi använt oss av kvalitativ metod. Det grundar sig dels 

att studien är väldigt deskriptiv. Forskningen eftersträvar konkreta företeelser som berör de 

aktuella förhållandena för bankerna i praktiken. Därmed anser vi att en kvalitativ metod med 

personliga intervjuer som ansats är av mest vikt för att stärka kvalitén på vår studie. Det är även 

för möjligheten att dels fylla ut frågeställningar och ställa följdfrågor som leder till att man får 

djupare resonemang kring frågeställningen (Jacobsen, 2007). 

7.3 Val av Tillvägagångssätt  

7.3.1 Induktiv och deduktiv 

Valet av metod är ett av det centrala om inte viktigaste aspekterna som påverkar den 

sammansatta processen för studien. De tillvägagångssätt som finns att välja mellan är induktiv 

eller deduktiv metod. Induktiv metod innebär att man genom observation av studiens empiriska 

undersökningar ska leda till en ny teori. Den induktiva metoden utgår således från den använda 

empirin för att vidare statera en egen hypotes inom ämnet som sedan sätts på prov 

(Saunders et al, 2007). Det deduktiva tillvägagångssättet utgår istället från tidigare forskning samt 

befintliga studier kring det givna ämnet för att vidare från de redan existerade teorierna, framföra 

möjliga modifieringar eller utvecklingar kring den befintliga teorin. Genom att samla in olika 

typer av data, så skapar man ett underlag för utvärdering av materialet och därmed hypoteser 

som analyseras och resulterar i en slutsats (Saunders et al, 2007). 
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Figur 1.2 Induktivt & deduktivt tillvägagångssätt (Carlsson, 1991). 

Studiens tillvägagångssätt kommer grundas på det deduktiva angreppssättet, där vi utgår från 

samlad fakta kring tidigare studier samt de pågående offentliga diskussionerna. Detta för att 

vidare framföra intressanta aspekter som berör det valda ämnet. Eftersom uppsatsen berör ett 

regelverk som ännu inte implementerats, så kan det vara av värde att rikta blicken mot tidigare 

studier samt pågående offentliga debatter om ämnet. Detta för att sedan, utifrån associerade 

teorier, undersöka de frågeställningar som studien grundas på. 

Vidare gällande informationssamlingen så valde vi att utgå från intervjuer och inte enkäter. 

Anledningen till detta är att enkäter inte är anpassade för följdfrågor, vilket författarna anser är 

väsentligt för resultat av studien. Intervjuer som ansats skapar bättre förutsättning till att bena ut 

komplexa samband som i många situationer leder till bättre samt mer förtroendefyllda resultat.   

7.4 Intervjuer 

7.4.1 Standardiserade intervjuer & Strukturerade intervjuer 

Standardiserade intervjuer innebär att situationen likaså frågorna är densamma för samtliga 

intervjuade. Standard innebär avsaknad av variation. Strukturerade intervjuer (låg grad av 

standardisering) innebär motsatsen, dvs. att man anpassar intervjun till den intervjuade och att 

följdfrågor formuleras beroende på tidigare svar. Eftersom syftet med uppsatsen är att granska 

och beskriva den insyn som den svenska banksektorn har inför Basel III, så kan det vara av 

värde att använda standardiserade frågor. Alltså samma frågor utifrån samma omständigheter för 

alla respondenter (Trost, 2010). 

Sammanfattande så kännetecknas kvalitativa intervjuer med att man ställer väldigt simpla frågor 

som senare genom att analys ge samband eller med förhoppning generera . Detta innebär alltså 

att man innehar ett väldigt rikt material efter flera intervjuer som man därigenom skapar 

förutsättning för intressanta aspekter om ämnet (Trost, 2010). Carlsson (1991) beskriver den 

kvalitativa forskningsintervjun som en ostrukturerad, flexibel intervju som påminner ganska 

mycket om ett vanligt samtal mellan två personer. Med detta underliggandes så kommer vår 

analys bestå av en kombination mellan samlad tillgänglig fakta samt en väldigt flexibel och 

innehållsrik empiri.  
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De intervjufrågor som författarna tagit fram har grundats med studiens tre frågeställningar som 

utgångspunkt. Frågorna har utformats på ett sätt så att dessa är neutrala och är inte objektiva. 

Detta gör frågorna väldigt generella. Det har därmed lämnats ett stort utrymme för 

respondenterna att kunna föra sina egna diskussioner för att kunna strukturera en tankegång för 

ett väldefinierat svar.  

Eftersom studien fokuserar på den Svenska banksektorn, så är det just de svenska bankerna som 

kontaktats för en intervju. Fyra av de sex nedan presenterade storbanker var villiga att ställa upp 

på en telefonintervju. Eftersom vissa respondenter valde att hålla sig anonyma av sekretessorsak, 

så har författarna valt att inte presentera några namn på respondenterna i studien. 

7.5 Metodkritik 

Kritik som kan kopplas till det valda tillvägagångssättet är att man vid intervjuer har tendens att 

påverka samt påverkas av respondenten.  Det kan handla om ett visst tonläge man använder, hur 

respondenten tolkar frågan eller uttryck som används i frågan (Trost, 2010)  

8 Empiri 

Följande kapitel inleds med en redovisning av storbankerna i Sverige med grundläggande fakta om varje enskild 

bank. Sedan presenteras den sammanställning författarna sammandragit av de svar som man erhållit från 

respondenterna. 

8.1 Presentation av bankerna 

Handelsbanken 

Handelbanken grundades 1871 och är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen 

(Handelsbanken, 2011: a). Ett av huvudmålen för svenska Handelsbanken är att ha högre 

räntabilitet än konkurrenterna samt arbeta kostnadseffektivt med kunden i centrum. 

Företagsfilosofin grundar sig på ett starkt decentraliserat arbetssätt, där kontoret ska ses som 

banken och som vidare utgör ett väldigt platt organisationsstruktur. Banken har även sitt egna 

resultatandelssystem – oktogonen, som fungerar som ett vinstandelssystem för personalen. 

Under de senaste åren så har Handelsbanken byggt ut en universalbankverksamhet där man 

erbjuder ett brett sortiment av tjänster som berör områden inom privatekonomi, företag, Capital 
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markets, investment bankning, Trading samt försäkringar. Idag finns det 720 

Handelsbankenkontor i 22 länder med ca 11 000 anställda (Handelsbanken, 2011: b). 

Danske Bank 

Danske Banks rötter sträcker sig tillbaka till 1837. Danske Bank Group är den största 

finanskoncernen i Danmark med kontor i som sträcker sig från Norden till de Baltiska Länderna 

(Danske Bank, 2011: a). Danske Banks affärsidé är att arbeta med diversifierade områden såsom 

finansiering, leasing, lån, företag, kapitalförvaltning samt andra finansiella tjänster. Danske Bank 

anser sig själva kombinera en stor banks resurser med den lokala bankens engagemang. Danske 

Banks kärnvärde är att alltid bidra med en tillgänglighet och tillförlitlighet samt att alltid vara 

nummer 1 för kunden. Danske Bank finns i 7 länder, med ca 24 000 anställda samt har en 

kundstock på ca 5 miljoner kunder (Danske Bank, 2011: a).  

SEB  

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) grundades 1856 och är idag en ledande finansiell koncern 

i norden inom företags- och investmentbanking (SEB, 2011: a). Enligt SEB, så är det som gör att 

deras bankverksamhet skiljer sig från andra banker är den affärsmix man anser sig ha och med en 

fokusering mot företagsmarknaden. Därutöver har SEB som strategi att verka internationellt, 

precis som deras kunder. SEB:s arbetssätt bygger engagemang, kontinuitet, ömsesidig respekt 

samt professionalism. SEB representeras av ca 17000 anställda i över 20 länder med ca 5 

miljoner kunder (SEB, 2011: b). 

Nordea 

Nordeas rötter sträcker sig så långt som till 1820-talet. Genom en fusion av stora nationella 

banker i Norden skapades Nordea 2001. Visionen om att vara ”the great European bank”, där 

man vill skapa värde för kunden genom att arbeta som ett lag i hela organisationen och på så sätt 

visa en resultatorientering som fokuserar på kostad, risk och kapital. Nordea erbjuder ett 

heltäckande tjänsteutbud till ca 11 miljoner kunder som finns i 9 länder. Det finns 1400 kontor 

runt om i världen med ca 32 000 medarbetare. Nordea har en ledande ställning, inte bara i 

Sverige, men även i Europa (Nordea, 2011). 
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Sparbanken 

Sparbankerna består av drygt 60 stycken lokala banker, med totalt 256 kontor, som fokuserar på 

den lokala marknaden. Kontoren ligger i små och medelstora orter runtom i Sverige. Affärsidén 

med sparbankerna är att hjälpa de som har det sämre ställt i samhället. Delar av vinsten skall 

även gagna det lokala samhället där banken verkar. Totalt har sparbankerna ca 3400 medarbetare 

och drygt 2 miljoner kunder. Detta gör att sparbankerna tillsammans blir den femte största 

aktören på den svenska marknaden (Sparbanken, 2011). 

Swedbank 

Swedbank är en fullservicebank för både företag och privatkunder. De har 17000 anställda och 

553 kontor, med sin huvudverksamhet främst i Sverige och de Baltiska länderna. Swedbanks 

totala kundstock består av nästan 10 miljoner kunder. Banken är börsnoterad på 

stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Stockholm (Swedbank, 2011). 

8.2 Presentation av intervjuerna 

8.2.1 Behovet av en modifiering av Baselregelverket? 

Den generella uppfattningen hos respondenterna är att en uppdatering av regelverket behövs. 

Alla fyra respondenter anser att Baselregelverket är anpassningsbart till den svenska banksektorn, 

men inte helt perfekt. Svenska banker har en stor del bostadshypotek, vilket gör att de har en 

relativt låg riskvikt. Exempelvis; Bruttosoliditetskravet tar inte hänsyn till risknivån och 

“drabbar” därför svenska banker mer än många andra. Positiv kritik av samtliga respondenter 

riktas mot att en global definition för kapital presenteras. Två respondenter kommenterade även 

att Finansinspektionen spelar en viktig roll som tillsynsmyndighet. Detta eftersom de har 

möjlighet att, till viss del, anpassa reglerna till den svenska banksektorn. En respondent anser att 

Basel III är utformat efter större mer systemviktiga banker, typ Citibank. Några sådana finns inte 

i större utsträckning, representerade på den svenska marknaden. 

Tre av fyra respondenter anser att det nya regelverket behövs, den fjärde respondenten ansåg att 

det behövs en förändring i regelverket, men höll inte med om att Basel III var rätt väg att gå för 

deras verksamhet. Samtidigt försvarar en annan respondent Basel II, med argument att den inte 

var implementerad i USA när finanskrisen uppenbarades.  
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Vidare ansåg samma respondent att Basel II inte lyckades att estimera de marknadsrisker som 

den utsträckta värdepapperiseringen skapade. Alla respondenter kommenterade svagheter med 

det kommande regelverket. Alla fyra bankerna kritiserar bruttosoliditetskraven. Detta anses vara 

ett steg bakåt i utvecklingen. En bank argumenterar att det liknar de finansiella regleringar som 

fanns innan Basel I. Två av respondenterna riktade kritik mot bruttosoliditeten just för att den 

inte tar någon hänsyn till risk. En av dem kommenterar att de tror det beror på att förtroendet 

för bankernas metoder att mäta risk har minskat i och med finanskrisen. Samtliga respondenter 

anser att det behövs en ökad transparens av bankers verksamhet. Finanskrisen var ett tydligt 

bevis på detta, då banker lyckades gå runt befintliga kapitalkrav genom att exponera sig mot 

risker som låg utanför balansräkningen och därav inte täcktes av befintliga kapitalkrav i Basel II. 

Koncentrationen på tillsynen var dessutom felriktat, då den koncentrerade på kreditrisker, när 

det egentligen var ökade likviditetsrisker som var problemet. 

8.2.2 Hur kommer kostnadsfördelningen ändras mellan Banken och dess kunder? 

Alla fyra respondenterna är överrens om att implementeringsprocessen av Basel III kommer att 

kosta bankerna en hel del. Dock ger ingen av dem en faktiskt, eller ens trolig, siffra på den totala 

kostnaden. Tre av fyra anser att det är en nödvändig kostnad, då de är positiva till det nya 

regelverket. En av respondenterna kommenterar att förhoppningen är att det kommer vara väl 

investerade pengar, i form av ökad stabilitet inom den finansiella sektorn. Alla fyra respondenter 

tror att kostnaderna kommer öka för konsumenten, genom att utlåningsräntorna kommer höjas. 

En kommentar vi fick var att förmodligen kommer inte banken vara redo att ta den kostnaden, 

vilket gör att den kommer belasta slutkonsumenten. Denna uppfattning delar samtliga 

respondenter. Samma respondent kommenterar även att ökade räntor gäller ju även på 

inlåningssidan, då bankerna kommer vara tvungna att finansiera sig genom inlåning med längre 

löptid, vilket är mer kostsamt för banken. Dock anser denna respondent att det inte kommer bli 

något större priskrig mellan bankerna, då det inte finns så många stora bankaktörer på den 

svenska marknaden. Två av respondenterna påpekade att Basel III är ett komplext regelverk. Det 

krävs en stark kompetens inom bankerna för att de skall kunna förbereda sig väl för 

implementeringen och enligt en av dessa två respondenter blir kostnaderna för införandet stora i 

och med att man binder kompetens till att förbereda banken för införandet, då dessa kunde 

arbetat med att utveckla bankens verksamhet på andra sätt. Gällande de nya likviditetskraven är 

alla fyra respondenter överrens om att detta är den enskilt största utmaningen för de svenska 

bankerna. Tre av dem är ändå positiva till att de införs och den fjärde instämmer om att ett krav 
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på ökad likviditet kan vara bra, men att de är felaktigt utformade. Respondenten förklarar att 

eftersom banken måste hålla en viss nivå likviditet som reserv konstant, blir frågan hur man skall 

kunna använda den när stressade perioder slår till mot banken.  

8.2.3 En stabilare finansiell marknad 

När det gäller frågan om Basel III kommer leda till en stabilare finansiell marknad i Sverige, 

svarade alla fyra att det är högst troligt. Främsta anledningen till detta var enligt samtliga 

respondenter att bankerna kommer hålla en större andel eget kapital i balansräkningen, samt att 

kvalitén på kapitalet kommer öka. Enligt en av respondenterna var det dock viktigt att diskutera 

om kraven är satta på en lämplig nivå, då enligt honom, bankverksamhet handlar generellt om ett 

visst risktagande. En onödigt hög nivå av kapital i bankerna kan därför, enligt honom, ge 

negativa effekter på Sveriges ekonomi.  

Alla fyra respondenter är överrens om att ökad genomlysning kommer leda till ökat stabilitet i 

den finansiella marknaden. Två personer kommenterar att Finansinspektionens roll kommer bli 

viktig som övervakare av svenska banker. En tredje respondent kommenterar att ökad 

genomlysning förhoppningsvis leder till att investerare känner ett större förtroende för 

banksektorn, vilket borde minska volatiliteten, både i aktiekursen, samt på skuldsidan i 

balansräkningen. En av de fyra respondenterna kom med ett intressant resonemang angående 

hur det nya Baselregelverket kan påverka den finansiella marknaden. Han resonerade att i och 

med att bankerna får svårare att låna ut pengar, kommer fler företag söka finansiering utanför 

banksektorn. Risken pressas då ut från banksystemet och till den övriga marknaden. Det som är 

farligt med att pressa ut en del risker från banksektorn är om man hittar ett system för 

massutlåning som inte täcks av samma regleringar. Respondenten ansåg att detta skulle kunna 

skapa en ofördelaktig konkurrenssituation. Dock är det delvis även positivt att riskerna flyttas 

från banksektorn. Det blir istället marknaden och investerare som får stå för risken vilket, enligt 

vår respondent, leder till ett solidare näringsliv samt en minskad systemrisk inom den finansiella 

sektorn. 
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9 Slutdiskussion  

Följande sektion presenterar författarnas analys med utgångspunkt från studiens teori samt sammanställda 

empiri. Studiens frågeställningar analyseras stegvis där författarna utvärderat frågeställningarna successivt.  

9.1 Behovet av en modifiering av Baselregelverket 

Enligt den empiriska undersökningen är de svenska storbankerna överrens om att ett uppdaterat 

regelverk behövs. De anser alla att nya krav på kapitalet bankerna måste hålla kommer leda till ett 

jämnare och stabilare spelfält mellan banker världen över. Värt att reflektera över är att bankerna 

själva anser att de behöver regleras. Vi anser att detta är en effekt av att bankerna utnyttjar sin 

samhällsekonomiskt viktiga roll, då bankerna själva verkar anse att en Bailout är en rättighet. För 

att förtydliga; utan ett regelverk hade bankerna pressat sin kapitaltäckning till extremt låga nivåer, 

för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt under goda tider, utan att ta hänsyn till kraftiga 

konjunkturförändringar. En stor del av finanskrisen var just att bankerna inte rustade för sämre 

tider, utan hade allt för låg kapitaltäckning och därför inga medel att täcka upp sina förluster 

med. Vidare anser vi att en onödigt hög andel eget kapital i bankerna kan ha negativa effekter på 

Sveriges ekonomi. Därför är det viktigt att tillsynsmyndighet och banken båda arbetar för att 

hitta en bra nivå på det egna kapitalet som bankerna ska hålla. Som riksbanken skriver 

(Riksbanken, 2010: d) medhåller vi att en högre kapitaltäckningsgrad leder till att bankens 

krediter blir dyrare. En effekt av detta kan vara att kapitalkostnaden blir högre för företag, vilket 

kan leda till en större risk för att högt belånade företag går i konkurs. Vi tror att andra aktörer 

som förser företag med kapital, såsom riskkapitalister, kommer att få ökad betydelse på den 

svenska marknaden, då krediter från bankerna blir dyrare.  

Banksektorn kommer att hålla mer kapital i sin verksamhet, vilket betyder att de bättre kan 

absorbera eventuella förluster. Detta i sin tur leder till en minskad systemrisk i den finansiella 

marknaden. Även bruttosoliditetskraven fyller denna funktion. Kravet leder till att det blir 

svårare för bankerna att utöka sin balansräkning och därmed växa. En fördel med detta kan vara 

att enskilda banker inte kan växa sig så stora att de själva kan påverka systemrisken. Enligt vår 

undersökning är de svenska bankerna negativt inställda till denna reglering. De anser att det är ett 

gammalmodigt krav, då det inte tar hänsyn till riskvägning av bankernas tillgångar. Vi anser att 

det är förståligt att bankerna riktar kritik mot bruttosoliditetskravet, då det som sagt hämnar 

deras möjligheter att växa. Ur ett investerarperspektiv leder detta förmodligen till att bankerna 

blir mindre attraktiva att investera i.  
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Dock borde en ökad andel eget kapital öka till stabilare banker och därav mindre volatilitet, vilket 

skulle kunna kompensera de negativa effekterna av ett bruttosoliditetskrav.  

Vi anser att ett systemfallissemang på den svenska marknaden är högst osannolikt. Detta för att 

svenska bankerna generellt har en låg riskprofil i jämförelse med andra banker samt att de redan 

har en relativt hög kapitaltäckningsgrad.  

Dock är den svenska marknaden beroende av omvärlden, vilket gör den känslig för systemrisker 

som har sin grund i andra länder. Behovet av att systemrisken minskar är enligt vår undersökning 

väsentligt och vi anser att det hör till ett av regelverkets huvudsyften. 

Vår empiri visar att bankerna anser att Basel III är en positiv utveckling, men att det inte är fullt 

anpassat för den svenska banksektorn. Inom den offentliga debatten så argumenterar SEB:s VD 

Annika Falkengren att Basel III främst är anpassat för Europas största banker (Affärsvärlden, 

2011:a). Denna kritik tror vi främst riktas mot utformandet av bruttosoliditetskraven. Gällande 

bruttosoliditeten så är sannolikheten att en svensk bank kan växa sig så stor att den kan påverka 

hela finansiella systemet väldigt liten, därför är behovet av ett bruttosoliditetskrav litet. I enlighet 

med riksbankens studie (Riksbanken, 2010: d) anser vi att bruttosoliditetskravet är överflödigt för 

svenska banker. En bättre anpassning hade varit om det användes under pelare II i regelverket 

som hanterar tillsynen av bankerna. Bruttosoliditetskravet hade då utformats som en vägledande 

funktion och inte ett krav, vilket hade gett tillsynsmyndigheter större kontroll att anpassa kravet 

efter ett svenskt behov. 

Ett annat behov som vår empiriska undersökning presenterar är behovet av reglering och tillsyn 

av finansiella instrument. Även detta är en en huvudpunkt i det uppdaterade regelverket. Enligt 

en respondent är derivaten ett viktigt verktyg för bankerna. Detta för att kunna motverka ränte 

och valutarisker. Dessa derivat är inga spekualtionsinstrument, utan används för att säkra banken 

mot dessa marknadsrisker. 
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9.2 Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen 
mellan banken och dess kunder? 

Att Basel III kommer kosta att implementeras råder det ingen tvekan om. Det finns dock två 

kostnadsperspektiv att diskutera. Dels implementeringskostnaden genom att banken måste lägga 

resurser på förändringar i deras redovisning och andra processrelaterade kostnader. Dock anser 

vi att detta är en kostnad som är svår att undvika, då bankerna tvingas anpassa sig till det nya 

regelverket samt att kostnaderna kommer endast påverka dem ur ett kortsiktigt perspektiv.  

Denna kostnad diskuteras inte till större utsträckning, vare sig i forskning eller media. Generellt 

tror vi, i enlighet med vår empiri, att denna korsiktigt ökade kostnaden kommer att kompenseras 

av att Baselregelverket leder till en långsiktig ökad stabilitet inom den finansiella sektorn. Vad 

som är mer intressant är hur Basel III kommer påverka räntekostnader och marginalkostnader 

för de svenska bankerna och dess kunder.  Enkelt förklarat, hur kostnadsfördelningen mellan 

banken och dess kunder kommer att förändras. 

De tidigare studier samt den offentliga debatt vi har granskat pekar alla på att det uppdaterade 

regelverket kommer leda till ökade kostnader för konsumenten. Bankerna måste binda sin 

inlåning på längre löptider, vilket är mer kostsamt, samtidigt som bankerna inte kommer vilja 

minska sina marginaler. Detta leder till att slutkonsumenten, i form av både privata aktörer och 

näringsidkare, kommer att belastas med ökade räntekostnader. Det empiriska resultatet kommer 

till samma gemensamma slutsats. En tydlig effekt av det nya regelverket är därav dyrare 

bostadshypotek. Ett eventuellt scenario som skulle syfta till att reglera den ökade kostnaden för 

konsumenten kan vara att centralbanken väljer att sänka reporäntan. Vidare anser vi att det är 

positivt att bankerna måste binda sin inlåning på längre löptider. Detta minskar gapet mellan 

bankens utlåning och inlåning, vilket borde resultera i en minskad likviditetsrisk.  

Som kommenterat i empirin kommer krav på ökade likviditetsreserver för bankerna minska 

likviditeten på marknaden. Detta tror vi inte är en ämnad effekt med de nya likviditetskraven. 

Mindre utbud av likvida medel gör det svårare för banker att låna pengar på 

interbankmarknaden, vilket ökar likviditetsrisken i det finansiella systemet. Vi anser att detta är 

ett problem med det nya regelverket, eftersom likviditetsbrist var en bidragande faktor till de 

problem bankerna hade under finanskrisen.  

Enligt vår empiriska undersökning kommer likviditetskraven vara den största utmaningen för de 

svenska bankerna. Att sedan kunna svara på om likviditetskraven är rätt utformade är dock svårt, 
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vilket kommenteras både i tidigare studier och den offentliga debatten. Värt att notera är att 

likviditetskraven kommer implementeras successivt, med en början år 2015 för LCR, samt 2018 

för NSFR. Till dess kommer det vara en observeringsperiod över hur väl bankerna kommer att 

klara implementeringen av kraven. Det betyder att det finns gott om tid för både 

finansinspektionen, bankerna samt Baselkommittén att utvärdera eventuella svårigheter med 

kraven. Detta leder förhoppningsvis till att likviditetskraven anpassas till en nivå som är 

tillfredställande både för tillsynsparten och banken. 

9.3 Kommer Basel III:s leda till en stabilare finansiell marknad 

Eftersom huvudsyftet med Baselregelverket är att skapa en stabilare finansiell marknad, blir detta 

en central fråga att diskutera. I den empiriska undersökningen visade det sig att de svenska 

storbankerna tror att Basel III:s införande kommer leda till en stabilare finansiell marknad. I 

detta fall anser vi att det inte finns någon kritik att rikta mot bankernas resonemang. Dock är det 

intressant att belysa frågan om i vilken utsträckning det uppdaterade regelverket skapar en 

stabilare finansiell marknad. För höga krav på bankernas egna kapital och likviditet kan ha en 

bromsande effekt på ekonomin, vilket vore en oönskad effekt. Vad som är bra med det nya 

regelverket är ett det kommer implementeras successivt, vilket ger bankerna tid att anpassa sig, 

samt att förbereda sig, vilket minskar risken för att banken får problem med införandet. 

Riksbankens tidigare studie på hur Basel III kommer påverka den svenska banksektorn visar på 

relativt små samhällsekonomiska effekter, vilket är en uppfattning vi delar.  

I empirin konstaterades det även att vissa risker kommer att pressas ut från banksystemet. Det 

betyder att andra aktörer kommer bistå låntagare med kapital, vilket anses vara en positiv 

utveckling, då Sverige blir mindre beroende av bankerna. Det betyder inte att riskerna försvinner, 

utan att de istället kommer belasta aktieägare och finansiärer. Vi anser att detta är ett intressant 

resonemang och delar den uppfattningen. Vidare så är det viktigt att kommentera att finansiärer 

som inte omfattas av banksektorn inte heller täcks av några regleringar, vilket kan skapa nya 

problem i form av systemrisker utanför bankväsendet. Denna studie, samt tidigare studier har 

bevisat att det finns ett tydligt behov av regleringar. Om då finansiering utanför banksektorn blir 

mer populärt, skapas det ett ojämnt spelfält, eftersom bara vissa instanser kommer täckas av 

regleringar. Bankerna blir då den stora förloraren, eftersom de inte kan konkurrera på samma 

villkor. Vi vill framhäva att ett regelverk aldrig får någon genomslagskraft om det inte gäller för 

samtliga spelpartners på en marknad. 
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9.4 Slutsats 

Följande sektion staterar i punktform de slutsatser författarna kommit fram till och konstaterar om studiens syfte 

är uppfyllt. 

9.4.1 Forskningsfrågor 

Vilka behov finns för att det befintliga regelverket skall kompletteras? 

 Regelverket är i behov av en modifiering för att minska risker associerade med bankerna 

och dess verksamhet. 

 Behovet av en högre/ökad kapitaltäckningsgrad är nödvändig för att bankerna ska vara 

starkt rustade för perioder av lågkonjektur. 

 Bruttosoliditetskravet passar inte den svenska banksektorn, då dessa mer är anpassade till 

de större internationella bankerna som kan ha haft större politiskt inflytande på 

Baselkommittén. Bruttosoliditetskravet tar således ingen hänsyn till de svenska bankernas 

riskvägning. 

Vad har de Svenska bankerna för inställning mot kostnadsfördelningen till följd av Basel III?  

 Den svenska banksektorn anser att dyrare kapitalkostnader kommer att uppkomma som 

följd av Basel III implementeringen. 

 De dyrare kapitalkostandena för bankerna kommer att till en stor del föras över på 

privat- samt företagskunderna. Således kommer det bli dyrare finansiering för bankernas 

kunder. Mer specifikt räntekostnaderna.  

 Likviditetskraven kommer bli det svåraste att uppnå för svenska banker. 

Kommer Basel III leda till en stabilare finansiell marknad?  

 Risker pressas ut ur banksektorn, vilket leder till en stabilare finansiell marknad. 

 Ökade krav på bankernas kapital bidrar till en stabilare finansiell marknad 

 Bankernas roll som finansieringsenhet kommer att minska, där man kommer vända sig 

till andra finansieringskällor.  
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9.5 Förslag till vidare studier 

 Att inom redovisningsområdet se de effekter och krav som kan komma att ställas på 

revisorerna. Alltså hur räkenskaperna kan påverkas och vilka anspråk eller redovisningskrav 

som kan bli aktuella på grund av införandet av Basel III. 

 Att inom snar framtid, då implementering är igång, att göra en jämförlig studie och 

undersöka de aktuella skillnaderna som då kan vara angelägna. 

 Att undersöka hur pass god insyn Finansinspektionen har på bankernas arbete samt hur dess 

processer för sanktioner samt andra åtgärder är utformade.  
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11 Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Vänligen besvara huvudfrågan. Underfrågorna fungerar som riktlinjer. Vänligen 

var inte alltför fåordig. 

Huvudfråga 1: 

 Vilka behov finns för att det befintliga regelverket ska kompletteras? 

 Är Basel III anpassad för den svenska banksektorn? 

 Anser banken att det nya regelverket behövs?  

 Finner du några svagheter och/eller brister med det kommande förslaget? 

 Vad är dina/bankens generella åsikter om Basel III? (Styrkor, svagheter, nackdelar, 

fördelar) 

Huvudfråga 2: 

  Hur kommer införandet av Basel III ändra kostnadsfördelningen mellan banken 

och dess kunder? 

 Hur förbereder sig Banken inför införandet av Basel III? 

 Hur resonerar du/ni angående tidsåtgången samt komplexiteten av införandet av det 

nya Baselregelverket? 

 Hur ser bankens inställning ut inför kostnadsfördelningen 

 Hur tror ni att era affärer kommer påverkas det nya regelverket? 

 Anser du att det finns ytterligare lösningar för att reducera kostnaden? 

Huvudfråga 3: 

 Kommer Basel III leda till en stabilare finansiell marknad?  

 Vad är Era/Bankens åsikter om finansinspektionens utvidgade tillsynsroll? 

 Anser Banken att de nya kapitaltäckningskraven är satta på en lämplig nivå? 

 Vilka är Banken samlade åsikter om de nya likviditetskraven  

 Anser Banken att kraven på genomlysning är relevanta? 

 Anser ni att Finansinspektionen är en myndighet som har rätt insyn i bankens arbete 

för att kunna fungera effektivt som tillsynsmyndighet av det kommande 

Baselregelverket? 

 

 

Vi tackar åter igen så mycket för den tid och kunskap som du bidrar denna studie med. 

 

 


