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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit till vårt uppsatsskrivande. När vi 

började skriva vår uppsats hade vi båda väldigt lite kunskaper om Basel och dess regelverk. 

Förhoppningsvis har vi under denna tid då uppsatsskrivandet ägt rum fått bättre insikt i ämnet, 

samtidigt vi båda känner att vi har mycket kvar att lära om dess helhet i detta komplexa 

ämnesval. Ett särskilt stort tack vill vi ge våra respondenter: Göran Lind från Riksbanken, 

Fredrik Södergren från Bankföreningen, Erik Kuivaniemi från Sparbanken Rekarne samt 

Mats Berghagen från Sörmlands Sparbank som ställt upp och gett sin tid till oss och delgivit 

oss värdefull information. Vi vill även tacka våra opponenter för den goda och konstruktiva 

kritik ni gett oss under vårt uppsatsskrivande. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare 

Esbjörn Segelod för ditt stöd och dina värdefulla synpunkter vilket har gjort det möjligt för 

oss att genomföra denna uppsats. 

 

 

Eskilstuna, juni 2010 

 

 

  Jerry Roth  Tony Karlsson 

  

 

 



Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera banksektorns 

uppfattning om regeländringarna inom Basel II och dess uppfattning 

om hur regeländringarna påverkar intressenter och finansiell 

stabilitet. 

Metod: Denna studie tillämpade både primär- och sekundärdata för att kunna 
uppfylla studiens syfte. Studiens centrala delar bygger till största 
delen av sekundärdata medan empirikapitlet består enbart av 
primärdata. Författarna valde intervjua två banker för att kunna få en 
tillförlitlig syn på bankernas uppfattning om regeländringarna inom 
den svenska banksektorn. Sedan intervjuades en statlig myndighet 
samt en bankförening som representerar medlemmarna gentemot de 
statliga myndigheterna. 

Slutsats: Denna studie kan konstatera att tre av fyra respondenter har en 
positiv uppfattning om regeländringarna. Regeländringarna är 
nödvändiga och kommer att bidra till en bättre finansiell stabilitet 
inom banksektorn. Respondenterna hade eniga uppfattningar om att 
låntagare kommer bli drabbade utav regeländringarna genom att 
lånen blir dyrare. 
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Purpose The purpose of this study is to describe and analyze the banking 
sector's perception of the legal changes in Basel II and its 
understanding of how rule changes affect stakeholders and financial 
stability. 

Method The study is built on analyses of proposed rule changes and the 
debates it has caused, supplemented with interviews with two 
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Ordlista 

Begrepp Definitioner 

Arbitrage Handel med valutor eller värdepapper där en bank utnyttjar 

kursskillnaden för att erhålla vinst. (Nationalencyklopedin A) 

Basel I Ett regelverk för banksektorn som grundar sig på två mål. Målen 

bestod av att främja säkerhet och sundhet i banksystemet och att 

harmonisera konkurrensförhållanden mellan internationella banker. 

(Finansinspektionen, 2002) 

Basel II Ett regelverk vilket syftar till att främja en mer framåtblickande 

inställning till kapitaltillsyn genom att uppmuntra banker till att 

identifiera de risker de utsätts för samt utveckla eller förbättra 

hanteringen av risker. (Bank för International Settlements A) 

Baselkommittén Kommitté vars mål är att svara för banktillsyn genom att öka 

förståelsen för viktiga tillsynsfrågor samt förbättra kvaliteten på 

banktillsyn världen över. (Bank för International Settlements C) 

Exponering Inom banksektor innebär det risktagande. En bank kan exponeras för 

risker när det gäller valutor, räntor eller kredittider samt genom att 

ha för stora eller riskbärande inblandningar på vissa länder, enskilda 

branscher eller kunder. Riskerna reduceras i normal fallet genom att 

tillgångar och skulder balanseras. (Nationalencyklopedin B) 

Finansiella instrument Det finns två typer av finansiella instrument och det är 

avistainstrument och derivatinstrument. Avistainstrument är ett 

traditionellt instrument såsom aktier, obligationer och skuldväxlar. 

Derivatinstrument är mer ett komplicerat instrument där värdet 

baseras på någon annan underliggande tillgång. Exempel på sådana 

är optioner, terminer och swappar. (Sundgren, m.fl., 2009) 

Gaming När banker säljer sina kreditriskexponeringar som obligationer för 

att överföra risken till andra aktörer samt erhålla arbitrage på den 

finansiella marknaden. (Musch, m.fl., 2008) 



Kapitalbas Kapitalbasen för en bank ska innehålla eget kapital, 

låneförlustreserver, underordnade skulder samt andra instrument. 

Det får även ingå tillgångar som inte finns med på balansräkningen, 

till exempel låneåtaganden och förpliktelser mot derivatkontrakt. 

(Lind, 2005) 

Kapitalkrav Kravet på den kapitalbas som krävs för att resultatet mellan 

kapitalbas och de riskvägda tillgångarna inte ska bli lägre än 

kapitaltäckningskravet som är 8 %. (Lind, 2005) 

Kapitaltäckning Är den andel eget kapital som ska täcka risker inom 

bankverksamheten för att skydda bankkunder och det finansiella 

systemet mot finansiell instabilitet. (Finansinspektionen, 2001) 

Kapitaltäckningsgrad Är ett mått på hur stor kapitalbas en bank måste ha gentemot sina 

risker. (Finansinspektionen, 2002) 

Kreditrisk Risken då en motpart även kallad kredittagare inte fullgör sina 

förpliktelser till kreditgivaren samt risken att den ställda säkerheten 

inte täcker fordran. (Swedbank) 

Marknadsrisk Risken när förändringar uppstår i räntor, valuta- samt aktiekurser och 

leder till att nettot av ett företags tillgångar och skulder faller i värde. 

(Swedbank) 

Operativ risk Risken till att förlust kan uppstå till följd av icke ändamålsenliga 

eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel 

felaktiga system eller externa händelser. (Swedbank) 

Tillsynsmyndighet Finansinspektionen är den myndighet i Sverige som övervakar 

banker och andra företag på den svenska finansmarknaden. 

Finansinspektionens främsta uppgift är att se till att det finansiella 

systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. 

(Finansinspektionen A) 

 



Värdepapperisering Särskilda kreditvärdiga delar av en banks eller ett finansbolags 

låneportfölj används som grund för emission av obligationer. Genom 

att sälja dessa obligationer till investerare på kapitalmarknaden kan 

banken eller finansieringsbolaget realisera lånen innan de förfaller 

till betalning och på samma gång förbättras långivarens 

kapitaltäckning. (Nationalencyklopedin C) 
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1. Inledning 
 I det inledande kapitlet redogörs bakgrunden till studien följt av problembakgrund och 

problemformuleringar. För att läsaren ska få en övergriplig förståelse för studien beskrivs 

syftet med följande avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
Valutahandelns omsättning har vuxit mycket snabbt och har därigenom blivit ett latent hot 

mot stabiliteten i det globala finansiella systemet. Genom en incident som föranledde 

Tysklands Herstatt Bank fall 1974 myntades ”Herstatt-risken”. Denna incident grundar sig på 

de likviditetsproblem Herstatt Bank fick på grund av den motpartrisk som uppkom då 

betalning av den ena valutan och leveransen av den andra inte skedde samtidigt vilket 

resulterade i förluster för banken samt likviditetsproblem vilket sedermera ledde till konkurs. 

(Sveriges Riksbank, 1996) Bankens fall blev oroväckande på valutamarknaden och gav 

upphov till att Baselkommittén bildades. Kommittén bildades i slutet av 1974 av G-10 

länderna med säte i Basel, Schweiz. Kommitténs uppgift är att svara för banktillsyn och 

utveckla standarder, riktlinjer och rekommendationer för banker. Rekommendationerna är inte 

tvingande utan normgivande för tillsynsmyndigheter inom och utanför G-10 länderna 

eftersom kommittén inte är någon formell överstatlig myndighet. (Finansinspektionen A) 

Målet är att öka förståelsen för tillsynsfrågor och förbättra kvaliteten på banktillsyn världen 

över. (Bank for International Settlements A) År 1988 publicerades regelverket Basel I som 

grundade sig på två mål. Målen bestod av att främja säkerhet och sundhet i banksystemet och 

att harmonisera konkurrensförhållanden mellan internationella banker. För att uppnå dessa 

mål skapades ett antal schablonartade minimiregler på hur mycket kapital som banker måste 

ha i buffert för att skydda sig mot uppkomna risker i verksamheten. 

Under tidigare finanskriser i världen under 1990-talet har erfarenheter visat att regelverket 

Basel I inte räckte till.  De gav för sent utslag vid en förhöjd risk vilket innebar att det dröjde 

för länge innan åtgärder kunde sättas in. Av alla de nya finansiella instrument kunde inte 

regelverket hantera dessa på ett rättvist sätt vilket gjorde att kapitaltäckningsgraden blev 

mindre tillförlitlig för att mäta bankers finansiella motståndskraft. (Finansinspektionen, 2001) 

Bankkoncerner har under senare år haft en snabb utveckling mot att bli större och mer 

komplexa samtidigt som de har breddat sina affärsverksamheter över hela den finansiella 
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sektorn samt etablerat sina verksamheter i flera länder. Skillnaden mellan internationella 

verksamma storbanker och lokala banker har ökat. (Lind, 2005) Regelverket för kapitalkraven 

behöver omarbetas för att spegla den snabba utvecklingen för att täcka upp skillnaden mellan 

nytillkommande risker. Baselkommittén initierade i december 1998 en omarbetning att ta 

fram nya kapitaltäckningsregler för att kunna möta den snabba utvecklingen av nya risker som 

kan hota den finansiella stabiliteten. (Finansinspektionen, 2001) 

År 2007 infördes Basel II som var en mer sofistikerad och riskkänslig än sin föregångare 

(Musch, m.fl., 2008). Reglerna berörde främst kreditinstitut och värdepappersbolag samt 

myndigheter vilka bedriver tillsyn och övervakning av finansiella företag och marknader. 

Syftet med Basel II var att åstadkomma en bättre genomlysning och hantering av risker i 

banker för att få en bättre stabilitet i det finansiella systemet. Banker ska hålla ett kapital 

vilket ska stå i relation till bankens riskprofil vilket är en viktig del med de nya reglerna. 

Basel II utgörs av tre pelare vilka utgör huvudstrukturen i regelverket. I den första pelaren 

beräknas minimikapitalkraven för kredit och marknadsrisker vilket kan sägas vara en 

uppdaterad version av det tidigare Basel I. I andra pelaren ska risker identifieras och 

riskhanteringen bedömas i ett större perspektiv än tidigare samt även komplettera de 

kapitalkrav vilka räknas fram utifrån första pelaren. Den tredje pelaren handlar om hur företag 

ska redovisa sin verksamhet mot marknaden. Med dessa inslag ska banker och 

tillsynsmyndigheter få större krav på sig när det gäller förhållningssätt till risk och 

riskhantering. (Finansinspektionen, 2005)  

1.2 Problembakgrund 
Under den senaste finanskrisen som eskalerade under september år 2008 ansökte Lehman 

Brothers om konkurs vilket påverkade hela den finansiella stabiliteten inom banksektorn. 

Bakgrunden till detta är att strax efter att problemen i bolåneinstituten blev akuta tvingades 

den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers att ansöka om konkursskydd. Men den 

amerikanska staten var inte villig att ge finansiella garantier åt banken vilket gav tydliga 

signaler åt aktörer på finansmarknaden att även de största finansiella instituten kunde fallera. 

Effekten av detta medförde att många finansiella marknader upphörde att fungera mer eller 

mindre. Lehman Brothers konkurs var en följd av en stor osäkerhet som rådde på 

finansmarknaden och resulterade i en mycket allvarlig förtroendekris bland aktörerna. Denna 

förtroendekris uppstod både i USA och i Europa och innebar att all finansiering globalt blev 

kortare samt att den långsiktiga finansieringen nästan helt försvann. (Riksbanken, 2008) Som 
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en konsekvens av den finansiella krisen skapades en internationell diskussion om en ny 

reglering och tillsyn av finansiella institut. En förstärkning av Basel II regelverk var en 

förutsättning för att kunna få en stabil global finansmarknad. (Riksbanken, 2009) Därmed 

initierades en utveckling av regeländringar inom Basel II. Regelverkets vidare utveckling var 

nödvändig då samhället förväntar sig att banksektorn ska förbättras, då det anses att bankerna 

tidigare haft för svaga åtstramningar på hur bankverksamheten sköts. (Lind, 2010) 

Då regeländringarna inte är fullständigt implementerade på marknaden är det intressant att 

kartlägga banksektorns uppfattning om vad regeländringarna kan åstadkomma i 

bankverksamheten eftersom banker direkt eller indirekt berörs av ändringarna i regelverket. 

Regeländringarna är specifikt tillägnade bankverksamheten eftersom det är där kompetensen 

och tillämpningen finns. Regeländringarna är förmodligen ett steg till en förbättrad och 

stabilare banksektor men behöver inte betyda att banksektorn är av samma uppfattning då 

bankverksamheten lyder under tillsynsmyndigheten? Därför är det intressant att studera 

banksektorns uppfattning om regeländringarna inom Basel II. Det är dock inte enbart banker 

som berörs av regeländringarna. Av de som berörs är det många som saknar allmän kunskap 

om regeländringarna inom Basel II. Utifrån banksektorn är det i första hand intressenter med 

nära koppling till bankverksamheten som berörs och dessa kan till exempel vara låntagare 

som företag eller enskilda kunder. Banksektorn kan därmed ge en god uppfattning om hur 

olika intressenter kan komma att påverkas av bankernas regeländringar eftersom större delen 

av intressenterna själva inte kan ge något svar på frågan. Kompetensen inom banksektorn kan 

även ge en god uppfattning om hur de tror att regeländringarna kommer att påverka den 

finansiella stabiliteten. Därför är det intressant att göra en studie om banksektorns uppfattning 

om dessa regeländringar innebär en förbättrad stabilitet inom banksektorn genom 

åtstramningar som det faktiskt är frågan om. Att studera banksektorns uppfattningar om 

regeländringarna är intressant även utifrån det perspektivet att åtstramningarna kommer med 

stor sannolikhet att resultera i ökade kostnader för bankerna. Bankernas kostnader ska i 

slutändan betalas av någon och det kan medföra att låntagare och samhälle kommer att få 

känna av dessa ökade kostnader. Av de ökade kostnader som uppstår till följd av regelverket 

skapas det direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är de som märks tydligast såsom 

räntehöjningar och dyrare banktjänster. Medan indirekta kostnader kan för bankens del bestå 

av förlorade kunder då de har strängare krav på att låna ut pengar. 
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1.3 Problemformulering 
• Vad är banksektorns uppfattning om regeländringarna inom Basel II? 

• Vad är banksektorns uppfattning om hur olika intressenter påverkas av regeländringarna? 

• Vad är banksektorns uppfattning om hur regeländringarna påverkar den finansiella 

stabiliteten? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera banksektorns uppfattning om 

regeländringarna inom Basel II och dess uppfattning om hur regeländringarna påverkar 

intressenter och finansiell stabilitet.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till regeländringarna inom Basel II och fokuserar på finansiell stabilitet 

inom banksektorn i Sverige. Gällande banksektorn har vi avgränsat oss till regionala 

sparbanker. Vidare undviker studien fördjupning på tekniska detaljer till exempel, 

beräkningsmetoder och modeller vilket ingår i Basel II. Med intressenter menas i studien 

låntagare, banker och samhället. Finansiell stabilitet menar studien när banksektorn verkar på 

en marknad utan oroligheter och kris. 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för denna studie är främst riktad till de som berörs av regeländringarna såsom 

banker, låntagare och samhället i ett informativt syfte att få ökad förståelse om 

regeländringarnas framtida påverkan. Vidare vänder sig studien till studenter och forskare 

som avser att fördjupa eller göra en ny studie inom detta ämnesval.  

1.7 Disposition 
I dispositionen beskrivs studiens upplägg med en figur för att läsaren ska få en bättre 
överblick över uppsatsen. Det är viktigt att en vetenskaplig studie ska vara logiskt organiserad 
till innehåll. (Lindblad, 1998) Varje kapitel innehåller en ingress där kapitlets beskrivs. 

 

Figur 1.1 Studiens disposition. 
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2. Metod 
I det här kapitlet redogörs för val av studie följt av studiens angreppssätt. Vidare redogörs 

studiens avgränsningar och urval samt datainsamlingen av primär- och sekundärdata. 

Slutligen beskrivs studiens utförande i tillvägagångssätt samt avslutas kapitlet med kritik mot 

studien. 

2.1 Val av studie 
Val av studieområde arbetades tidigt fram i dialog med lärare i kursen Ekonomistyrning och 

redovisning. Valet av studieområde var relativt enkelt då båda författarna har ett intresse av 

banksektorn som en framtida tänkt arbetsgivare. Med ett enat studieområde kunde författarna 

i dialog med handledaren av magisteruppsatsen bestämma inriktning på studien. Målet med 

studien var att undersöka något vilket skulle kunna producera ny kunskap till både författare 

och läsare. Eftersom studien syftar till att producera ny kunskap kunde förstudien med 

regeländringarna inom Basel II verkställas, då det vid studiens arbetsperiod inte fanns någon 

liknande undersökning med syftet: ”… att beskriva och analysera banksektorns uppfattning 

om regeländringarna inom Basel II och dess uppfattning om hur regeländringarna påverkar 

intressenter och finansiell stabilitet?” I kombination med intresse för banksektorn, 

producering av ny kunskap samt med aktualiteten av regleringar av banksektorn på grund av 

finanskrisen gjorde att valet föll på att undersöka uppfattningar om regeländringarna inom 

Basel II. 

2.2 Forskningsmetodik 
Studien använder sig av ett induktivt angreppssätt vilket innebär att studieområdet är något 

oklar samt att författarna inte vill undersöka teoriers hållbarhet genom hypotestestning. Vilket 

innebär att studien använder sig inte utav modeller som ska analysera empiridata. Induktivt 

angreppssätt syftar till att ge författarna en helhetsförståelse av ämnet. Författarna är flexibla 

och låser på förhand inte fast vid någon metod. (Larsen, 2009) Denna studie utgår inte från 

några teoretiska modeller vilket resulterar i att författarna inte låser till att följa modeller. 

Studier vilka tillämpar detta angreppssätt brukar vanligen använda kvalitativa metoder 

(Larsen, 2009). Kvalitativa studier används om studien vill skapa en djupare förståelse för ett 

specifikt ämne, en specifik händelse eller situation (Björklund, Paulsson, 2003). Kvalitativt 

angreppssätt passar studien då undersökningen gäller ett specifikt ämne som regeländringarna 

inom Basel II och hur de utifrån bankers perspektiv uppfattas förbättra stabiliteten inom 
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banksektorn. Eftersom studiens problemformuleringar inte är fokuserade på att ge raka svar 

inom problemområdet gör sig en studie med kvalitativa metoder mer passande. Detta eftersom 

kvalitativa studier baseras ofta på vagare problemformuleringar än kvantitativa studier 

(Larsen, 2009). 

Den kvalitativa studien kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet (Holme, Solvang, 

1997). Då kvalitativa studier använder ett mindre men ofta mer strategiskt urval av 

respondenter. Resultat från kvalitativa studier ger ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad 

insikt inom forskningsämnet. (Lindblad, 1998)  

2.3 Urval och avgränsningar 
Ämnet är omfattande till sin helhet och det krävs avgränsningar för att kunna göra studien 

möjlig inom studiens uppsatta tidsperiod. Med tanke på studiens problemformuleringar ville 

författarna få ett bredare perspektiv på studien men ändå avgränsat så till vida att studien 

skulle kunna hinna genomföras och bli klar inom den angivna tidsperioden. Först och främst 

har studien avgränsats till att gälla den svenska banksektorn då en europeisk eller 

internationell syn skulle vara allt för tids och resurskrävande. Författarna valde intervjua två 

banker för att kunna få en tillförlitlig syn på bankernas uppfattning om regeländringarna inom 

den svenska banksektorn. Vidare har författarna valt intervjua en statlig myndighet samt en 

bankförening som representerar medlemmarna gentemot de statliga myndigheterna. Någon 

nischbank har författarna inte utgått från att ta med då författarna anser att 

fullsortimentsbanker har ett större inflytande inom den svenska banksektorn och därmed 

skulle koncentration mot nischbanker vara tidskrävande.  

Basel II är uppbyggd på tre pelare vilka innefattas i denna studie. Att bortse från en av pelarna 

i regelverket ger inte en fullständig bild av studieämnet. Avgränsning för studien gällande 

regelverket är att undersökningen fokuserar på regeländringarna och inte de befintliga som 

inte har tillämpats med någon regeländring. Befintlig regel tillämpats inte då den redan anses 

bidra till ökad stabilitet. Vidare undviker studien att fördjupa sig på tekniska detaljer såsom 

beräkningsmetoder och modeller som Basel II till stor del består av. Detta har gjorts med 

hänsyn till att det inte är nödvändig då syftet inte berör detta samt att svaren på 

problemformuleringarna kan fås utan en sådan fördjupning.  
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En redogörelse av två viktiga ord som är väsentliga i studien är intressenter och finansiell 

stabilitet. Intressenter menas i studien låntagare, banker och samhället. Finansiell stabilitet 

menar studien när banksektorn verkar på en marknad utan oroligheter och kris. 

2.4 Datainsamling 
Det är viktigt att det är beskrivet i studien hur data har insamlats samt hur den är bearbetad 

(Augustsson, 2007). Denna studie tillämpade både primär- och sekundärdata för att kunna 

uppfylla studiens syfte. Primärdata är ny data som forskaren själv samlar in med olika 

metoder medan sekundärdata är andrahands data såsom litteratur, rapporter, avhandlingar 

etcetera (Larsen, 2009). Primärdata är viktigt om förståelse ska uppstå till ett studieområde 

(Björklund, Paulsson, 2003). Studiens centrala delar bygger till största delen av sekundärdata 

medan empirikapitlet består enbart av primärdata, detta för att det inte finns någon tidigare 

sekundärdata skriven som behandlar studieområdet.  

2.4.1 Primärdata 
Primärdata är således ny information som införskaffats och utgör en viktig del i studien då 

den har bidragit med värdefull information. I denna studie utgör primär data intervjuer vilka 

är viktiga för att få en fördjupad förståelse och insikt i det berörda studieområdet. Genom 

intervjuer får författarna tillgång till primärdata vilket kan användas i den aktuella studien 

(Björklund, Paulsson, 2003). De tillfrågade och utvalda respondenterna har mycket goda 

kunskaper om Basel II och regeländringarna eftersom de representerar verksamhetsområden 

vilka på ett eller annat sätt är involverade i regeländringarna.  

Figur 2.1 Översikt av studiens respondenter (Egenarbetad)  

 Tillfrågade Medverkade Telefonintervju Mailintervju 

Banker 11 2 0 2 

Myndigheter 2 1 1 - 

Branchorganisationer 1 1 1 - 

 

De medverkade respondenterna för studien är Sveriges Riksbank, Svenska Bankföreningen, 

Sparbanken Rekarne och Sörmlands Sparbank. Författarna intervjuade:  
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• Göran Lind, Rådgivare för Riksbankens direktion, från Sveriges Riksbank under en 

timme den 8 april 2010. 

• Fredrik Södergren, Ekonom inom kapitaltäckning i Avdelningen för ekonomi & 

analys, från Svenska Bankföreningen under trettio minuter den 20 april 2010. 

• Erik Kuivaniemi, Kreditcontroller, från Sparbanken Rekarne i Eskilstuna via mail. 

• Mats Berghagen, Controller, från Sörmlands Sparbank i Katrineholm via mail.  

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundär data är information vilket tagits fram i ett annat syfte än sådant som föreligger för 

den aktuella studien (Björklund, Paulsson, 2003). Vid studiens start utfördes en 

grundläggande informationssökning på sekundära källor för att få en bra grund till studien. 

För denna studie har litteratur, rapporter samt webbaserad information används. Litteratur har 

lånats från högskolans bibliotek i Eskilstuna medan rapporter och annan information är i 

huvudsak hämtade från myndigheters hemsidor som Sveriges Riksbank och 

Finansinspektionen. Författarna har letat efter liknande information från olika ställen för att 

försäkra sig om att myndigheterna har varit objektiva i den publicerade informationen. Om 

myndigheterna har varit objektiva har författarna använt den källan för att studiens 

källförteckning ska vara tillförlitlig. De sökord som använts i studien är Basel, Basel II, 

regeländringar inom Basel II och finansiell stabilitet. 

2.5 Intervjumetodik 
Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär vilket innebär att frågeområdena och 

frågorna är bestämda i förväg. Anledningen till att en semistrukturerad metod valdes är att 

denna metod är mest passande för studien eftersom förutbestämda frågor ger för studien en 

bra grund till att besvara studiens problemformuleringar. Detta leder till att svaren blir djupare 

och tillförlitligare samt att det skapas möjligheter att ställa eventuella följdfrågor för att 

utveckla och fördjupa respondenternas svar. (Björklund, Paulsson, 2003) Författarna har 

intervjuat respondenterna via telefon och mail. Två av respondenter blev intervjuade per 

telefon och dessa fick då ta del av intervjufrågorna en vecka innan intervjun så att de kunde 

förbereda sig. Om en respondent får tid att förbereda sig på de svar han/hon får innan 

intervjun ger det förhoppningsvis ett utförligare svar från respondentens sida. Vid intervjun 

fick de besvara frågorna efter inbördes ordning. I de fall svaren inte var helt tillfredställande 
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så kompletterades de med en följdfråga. Intervjun per mail utfördes genom att vi sände 

intervjufrågorna till respondenten. Därefter fick respondenten ta sin tid och besvara frågorna 

skriftligt i lugn och ro. När alla frågorna var besvarade så skickade respondenten tillbaka 

textfilen med svaren. 

2.6 Källkritik 
Det insamlade materialet av källor som framkommit under studiens gång kommer från 

litteratur, Internetkällor, rapporter och intervjuer. Författarna har utgått utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot källorna för att studien ska bli tillförlitlig. Insamling av källor från 

Internet har skett från myndigheters webbsidor. Detta för att försäkra att informationen är 

korrekt. Författarna har försökt använda så nya källor som möjligt. Dock har äldre källor 

använts då det inte har funnits något nytt presenterat inom det området. Författarna anser att 

studien går att generalisera om syftet betonas på fullsortimentsbankerna i Sverige och inte 

nischbankerna. Informationen från bankerna i denna studie kan generaliseras då dessa gav ett 

liknande svar angående studieområdet. I det stora hela anser författarna att en generalisering 

kan göras gällande banksektorn inom Sverige. Den sekundärdata som används anses vara 

tillförlitlig då  rapporter och annan information är hämtade från Internetkällor som tillhör 

myndigheter. Den insamlade information från myndigheterna har även påträffats på andra 

Internetkällor samt i rapporter vilket styrker att myndigheterna har skrivit informationen 

objektivt utan att propagera för sin verksamhet.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas i vilken utsträckning studien mäter det som avser att mätas. Validiteten i 

en studie kan ökas genom användning av olika perspektiv, exempelvis intervjuer. Vid 

intervjuer kan validiteten ökas genom att frågorna är tydligt formulerade. Reliabilitet innebär 

att olika forskare studerar ett och samma fenomen med ett likvärdigt resultat till följd. En 

studie anses ha hög reliabilitet då olika och oberoende mätningar i en och samma 

undersökning ger samma eller likvärdigt resultat. Strävan bör vara att uppnå en hög validitet 

och reliabilitet i studien (Björklund, Paulsson, 2003). För att studiens tillförlitlighet ska bli så 

hög som möjligt har ljudupptagning utförts på de respondenter som blivit telefonintervjuade. 

Detta för att behandling av materialet skulle vara möjligt då det är svårt att hinna med att 

skriva ner respondentens svar. De intervjuer som skett via mail har respondenten haft gott om 

tid på sig att tänka igenom svaren och kunnat skriva utförligt på dem. Respondenterna har 

skickat kompletterade mail där de har frågat författarna om vissa frågor som varit diffusa. 
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Detta har stärkt studiens tillförlitlighet då respondenterna har kunnat svara på frågorna på det 

sätt som var mest lämpad till författarna och studien. Trovärdigheten kännetecknas av att en 

stor mängd information har inhämtats från statliga offentliga handlingar samt andra centrala 

organ i regelverkets utformning och utveckling. Respondenterna gavs även möjlighet att se 

vad som skrivit så att inga missförstånd har skett. För att få en hög validitet krävs det att rätt 

frågor ställs till rätt person (Björklund, Paulsson, 2003). Studien anses ha en hög validitet 

eftersom de tillfrågade respondenterna besitter med hög kompetens inom det undersökta 

studieområdet. Respondenterna är uppsatta personer som arbetar mycket med regelverket 

inom sin verksamhet.  
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3. Genomgång av centrala delar inom studieämnet 
I det här kapitlet redogörs de centrala delarna inom studieämnet vilket är viktigt för att 

läsaren ska få en ökad förståelse och därmed kunna följa med i studien 

3.1 Finansiella instrument 
Inom bankverksamhet förekommer det två typer av finansiella instrument vilka är 

avistainstrument och derivatinstrument. Avistainstrument är ett traditionellt instrument och är 

ett värdepapper som det bedrivs handel med. Handel med dessa instrument kräver betalning 

vid kontraktets ingående samtidigt som leverans sker av instrumentet. Exempel på 

avistainstrument är aktier, obligationer och skuldväxlar. Derivatinstrument är mer ett 

komplicerat instrument där värdet baseras på någon annan underliggande tillgång. Handel 

med dessa instrument kräver ingen eller liten initial investering samt reglering av 

instrumentets kontrakträttsliga innebörd sker vid en tidpunkt i framtiden. Exempel på 

derivatintstrument är optioner, terminer och swappar. Den främsta skillnaden mellan de två 

instrumenten är tidpunkten för leverans och tidpunkten för betalning. (Sundgren, m.fl., 2009) 

3.2 Baselkommittén 
Det internationella regelverket Basel kommer från Baselkommittén vilka svarar för 

banktillsyn genom att öka förståelsen för viktiga tillsynsfrågor samt förbättra kvaliteten på 

banktillsyn världen över. Kommittén arbetar med att utbyta information om nationella 

tillsynsfrågor, metoder samt tekniker för att uppnå en gemensam förståelse samt att utveckla 

riktlinjer och normer inom de områden det eftersträvas. (Bank för International Settlements C) 

Kommittén har dock inte någon rätt att stifta legalt bindande regler eftersom sådan rätt saknas. 

De arbetar som ”gentlemen club” vilket innebär att när Baselkommittén tar beslut går beslutet 

till centralbankschefer och tillsynschefer vilka försöker driva igenom beslutet i respektive 

medlemsland. Lagstiftarna i respektive land har dock möjlighet att anpassa detta beslut till 

vad lämpligen passar respektive lands skrivna lagar.  De gigantiska 

lagstiftningsansträngningar som görs inom regelverket är omfattande och därför har EU och 

Baselkommittén arbetat parallellt med detta. Regelverket är viktigt även för EU vilka har 

makt att genomföra direktiven. Direktiven omsätts sedan till nationell lagstiftning i de olika 

länderna. Baselkommittén skriver det övergripande vilket sedan skrivs om till bindande 

lagtext. EU fastställer reglerna för Basel men gör inte Basel mindre viktig eftersom 

Baselkommittén talar om hur det ska vara. Det är meningslöst om de europeiska länderna inte 
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får med sig de stora aktörerna på den finansiella marknaden som USA och Japan. (Lind, 

2010)  

Kommitténs landsmedlemmar kommer från Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, 

Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Korea, 

Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, Afrika, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien samt USA. Samarbetet mellan medlemsländerna 

och tillsynsmyndigheterna är viktigt ur aspekten att uppnå en gemensam förståelse mellan 

medlemsländerna (Bank för International Settlements C).  

3.3 Basel I 
Baselkommittén publicerade år 1988 regelverket Basel I som grundade sig på två mål som 

framarbetades. Målen bestod av att främja säkerhet och sundhet i banksystemet och att 

harmonisera konkurrensförhållanden mellan internationella banker. För att uppnå dessa mål 

skapades ett antal schablonartade minimiregler som skulle visa på hur stort eget kapital 

banker måste ha som buffert mot risker i verksamheten. (Finansinspektionen, 2002) Det kallas 

för kapitaltäckningsgrad och det mäts genom att en banks kapitalbas divideras med dess 

riskvägda tillgångar (Riksgälden, 2008). Det primära kravet inom Basel I var att bankernas 

kapitaltäckningsgrad skulle bestå på minst 8 %. Kapitalbasen för en bank ska innehålla eget 

kapital, låneförlustreserver, underordnade skulder samt andra instrument motsvarade 8 % av 

de riskvägda tillgångar som lån och värdepapper. Det får även ingå tillgångar som inte finns 

med på balansräkningen, till exempel låneåtaganden och förpliktelser mot derivatkontrakt. 

(Musch, m.fl, 2008) Vid publiceringen av Basel I räknades bara kreditrisker som riskvägda 

tillgångar men en revidering av regelverket så tillkom även marknadsrisker i beräkningen. 

(Lind, 2005) 

 

Figur 3.1 Formel för kapitaltäckningsgrad (Riksgälden, 2008) 

Enligt Basel I ska bankerna kalkylera kreditrisken de exponeras för genom att använda 

schablonmetoden. Den metoden går ut på att kapitalkravet ska bestämmas genom olika 

riskvikter vars storlek beror på vem som är låntagare. Baselkommittén har utgått från 

riskvikten med nivån 100 % som motsvarar det fulla kapitalkravet på 8 %, men vissa 
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låntagare har fått en lägre riskvikt. Nedan redogörs de olika låntagare med respektive riskvikt. 

(Finansinspektionen, 2001) 

• Lån till medlemsstater inom OECD har en riskvikt på 0 % vilket innebär att 

kapitalkravet densamma blir 0 %. (8 % x 0 %) 

• Lån till banker inom OECD-området har en riskvikt på 20 % vilket innebär att 

kapitalkravet blir 1,6 %. (8 % x 20 %) 

• Lån till privatpersoner alternativt företag med pant i bostadsfastighet har en riskvikt på 

50 % vilket innebär att kapitalkravet blir 4 %. (8 % x 50 %) 

• Övrig utlåning har en riskvikt på 100 % vilket ger kapitalkravet 8 %. (8 % x 100 %) 

(Finansinspektionen, 2001) 

Ett lån utan säkerhet på 10 miljoner kronor till ett företag skulle enligt Basel I medföra en 

riskvikt på 100 %. Kapitalkravet skulle då bli (10 000 000 x 100 % x 8 %) 800 000 kronor. 

Basel I regelverket kom ikraftträdandet den 31 december 1992 och från publiceringen fram 

till ikraftträdandet steg kapitaltäckningsgraden för de flesta banker markant. Denna uppgång 

fortsattes eftersom marknaden fick högre krav på att en bank ska kunna bedömas med god 

kreditvärdighet. (Finansinspektionen, 2002) Basel I har även tjänat sina två grundläggande 

mål med att främja finansiell stabilitet genom att stärka kapitalbasen för banker samt skapa en 

harmonisering inom konkurrensen mellan internationella banker. (Musch, m.fl., 2008) 

3.3.1 Kritik framförda mot Basel I 
Trots att Basel I lyckades med sina grundläggande mål samt skapa en positiv utveckling inom 

kapitaltäckning så misslyckades den med att klara av marknadsutvecklingen och utvecklingen 

som skett med de finansiella instrumenten, som blivit allt mer sofistikerade. Den har även 

skapat en ny tendens hos banker där riskexponering från balansräkningen flyttas så att viktiga 

faktorer gällande bankers riskexponering inte syns. (Musch, m.fl., 2008) 

De fyra riskvikter som ingår i schablonmetoden är alldeles för få vilket resulterat till att 

samma riskvikt används på alla lån oavsett om det är företag eller privatpersoner. En sådan 

grov kategorisering ger inte en rättvisande bild på den risk som olika låntagare medför 

banken. Egentligen borde ett företag som varit verksam länge och innehar en hög 

kreditvärdighet få ett betydligt lägre riskvikt än en nystartad restaurang. (Lind, 2005) 
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Den begränsade differentieringen av risker har skapat incitament hos banker att börja med 

”gaming”. Det innebär att banker verkar med innovativa finansiella instrument såsom 

värdepapperisering och kreditderivat för att få arbitrage. Tanken bakom dessa instrument är 

att tillåta banker sälja sina kreditriskexponeringar för att överföra risken till andra aktörer på 

den finansiella marknaden. Detta har skapat tendenser där banker handlar med 

kreditriskexponeringar som har högre kapitalkrav än vad bankerna uppskattat. Ett exempel på 

detta är bostadsbelåningar som är en typ av tillgång som banker har värdepapperiserat i stora 

volymer i förväntan att få arbitrage som skulle täcka det krävda reglerade kapitalet. De stora 

volymerna av handel med värdepapperiserade bostadsbelåningar, har resulterat till att Basel I 

regelverket om lägsta tillåtna kapitaltäckningsnivå har blivit ineffektiv som verktyg att 

upprätthålla reglerat kapital mot den verkliga riskexponeringen. På så sätt har banker kunnat 

sänka sina kreditriskbaserade kapitalkrav utan att minska den verkliga kreditrisken bland sina 

värdepapper. Bankerna behövde inte heller behålla lånen i sina balansräkningar eftersom 

belåningarna såldes vidare vilket innebar att kravet på kapitaltäckning undveks. Denna handel 

har varit en bidragande orsak till den finanskris som uppstod år 2008. (Musch, m.fl., 2008) 

3.4 Basel II 
Sedan Baselkommittén antog regelverket för Basel I har utvecklingen gått framåt och det har 

skett en avsevärd förändring inom banksektorn och på hela finansmarknaden. Under senare år 

har utvecklingen gått mot större och mer komplexare bankkoncerner. Teoretisk och praktisk 

utveckling av riskmätning och riskhantering samt nya finansiella instrument för att hantera 

och minska risker föranledde ett ökat behov till omreglering. (Lind, 2005) Baselkommittén 

antog därför en regeländring och införandet av Basel II började gälla from 2007 i Sverige och 

övriga EU. Införandet har införts även i andra utvecklingsländer. Syftet med Basel II var att 

försöka åstadkomma en bättre genomlysning och hantering av risker i banker för att få en 

bättre stabilitet i det finansiella systemet. Trubbigheten i de tidigare reglerna i kombination av 

den snabba utvecklingen på finansmarknaden har gjort att en omarbetning av regelverket varit 

nödvändig för att få en bättre och mer flexibel anpassning till de faktiska risker banker tar på 

sig. (Finansinspektionen, 2001) Tidigare erfarenheter av bankkriser världen över visar att 

Basel I minimiregler för kapitaltäckning inte har varit särskilt tillräckliga. 

Tillsynsmyndigheter har tidigare inte haft möjlighet att agera innan en kris utvecklats samt att 

informationen varit undermålig när det gäller bankers risksituation. (Finansinspektionen, 

2002) Reglerna berör främst kreditinstitut och värdepappersbolag samt myndigheter vilka 

bedriver tillsyn och övervakning av finansiella företag och marknader. Reglerna berör även 
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kunder genom att räntesättningen för olika typer av lån påverkas. Banker ska hålla ett kapital 

vilket ska stå i relation till bankens riskprofil vilket är en viktig del med reglerna. 

(Finansinspektionen, 2005) Många av reglerna är överförda från tidigare Basel I reglerna 

vilket gäller framförallt kapitaltäckningskravet som ligger kvar på 8 % av det riskvägda 

beloppet. 

Basel II är uppbyggd kring tre pelare vilket utgör ett komplext regelverk. Basel II omfattar: 

 

Figur 3.2 Översikt på Basel II regelverket (European Central Bank, 2005) 

3.4.1 Första Pelaren 
Den första pelaren beräknar minimikapitalkraven inom de olika segmenten för risker och 

tillåter olika alternativa metoder att välja utifrån bankens utvecklingsnivå. Ställda kapitalkrav 

är viktigt för att banker ska kunna stå emot oförväntade förluster utan att insättare, långivare, 

eller andra motparter drabbas. (Finansinspektionen, 2002) Det finns flera metoder för banker 

att beräkna kapitalkravet utifrån varje riskområde. Allt från enkla schablonmetoder till mer 

avancerade och utvecklade riskmodeller. Banker ska ges möjlighet till incitament att 

successivt kvalificera sig till att använda sig utav mer riskkänsliga metoder vilket leder till att 

kapitalkravet kan mätas med större precision. (Finansinspektionen, 2002) 

Banker kan i samtliga fall för ges möjlighet till att flytta upp till avancerad nivå för att få en 

närmare koppling mellan kapitalkravet och bankens faktiska risk. (Lind, 2005) Banker ska ha 

en kapitalbas vilket minst motsvarar summan av kapitalkraven för kreditrisker, 

marknadsrisker och operativa risker. 

 

Figur 3.3 Formel på kapitaltäckningsgraden (Riksgälden, 2008) 
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3.4.1.1 Kreditrisk 
Kreditrisker är i allmänhet en dominerande risk för banker. Kreditrisk uppstår när en motpart, 

även kallad kredittagare inte fullgör förpliktelser för ställda säkerheter. Risken uppstår då 

ställda säkerheter inte täcker fordran. (Swedbank, 2007) Enligt regler ska banker ha minst 8 % 

av deras utlåning, placeringar, derivatkontrakt etcetera. Ändringarna till Basel II har inte 

inneburit några större förändringar med att beräkna riskexponeringen. (Lind, 2005) 

3.4.1.2 Marknadsrisk 
Marknadsrisk uppstår till en följd av en banks sammansättning av tillgångar och skulder vilket 

leder till att resultateffekter uppstår då räntor, aktiekurser samt valutakurser varierar. För 

banker är ränterisken den vanligaste bland marknadsrisker. (Finansinspektionen, 2006) Enligt 

Riksgälden definieras marknadsrisk till en risk att priser på en marknad rör sig på ett 

ofördelaktigt sätt. (Riksgälden, 2008) En enkel eller avancerad metod kan i likhet till 

kreditrisker även väljas för marknadsrisker. Basel II innehåller inga nämnvärda förändringar 

inom segmentet för marknadsrisker från tidigare Basel I. (Lind, 2005). 

3.4.1.3 Operativa risker 
Beräkning av dagens kapitalkrav görs uteslutande för kredit- och marknadsrisker. I Basel II 

finns uttryckligen numera även kapitalkrav för operativa risker. (Lind, 2005) Baselkommittén 

definierar operativa risker som risken för förluster till följd av olämpliga eller misslyckade 

interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. 

(Finansinspektionen, 2006) Operativa risker uppstår i den löpande verksamheten och är till 

skillnad från kreditrisker inte ett resultat av ett kalkylerat risktagande. Banker har genom 

kommittén fått angivit allmänna principer för att identifiera, värdera, övervaka och styra, eller 

skydda sig mot operativa risker. (Finansinspektionen, 2006) 

3.4.2 Andra pelaren 
Denna pelare fastställer tillsynsmyndigheternas funktioner och befogenheter samt redogör 

kraven på bankernas risk- och kapitalhantering. (Lind, 2005) Risker ska identifieras och 

riskhanteringen ska analyseras i större utsträckning för att kunna komplettera de kapitalkrav 

som räknas fram via pelare 1. Tillsynsmyndigheterna har fått en mer aktiv roll genom pelare 2 

vilket innebär att de ska samarbeta med banker samt arbeta individuellt för att uppnå en 
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grundlig och flexibel värdering av risker, riskhantering och kapitalbehov. 

(Finansinspektionen, 2005)  

Enligt pelare 2 ska banker ha en strategi för att uppnå en stabil kapitalnivå samt ska banker 

arbeta fram en metod för att kunna bedöma det samlade kapitalbehovet i relation till 

riskexponeringen. Strategin för upprätthållandet av en stabil kapitalnivå gäller alla banker 

oavsett storlek. Hur omfattande denna strategi ska vara avgörs på bankernas storlek och 

verksamhetsinriktning. Om banken väljer att ha en hög riskprofil som verksamhetsinriktning 

måste banken kunna visa att de tillämpade kontroll- och styrsystemen står i paritet med 

riskexponeringen. De tillämpade systemen som banken valt kontrolleras och prövas av 

tillsynsmyndigheten ifall bankens system att bedöma kapitalbehovet omfattar alla relevanta 

risker. Tillsynsmyndigheten ska inte enbart kontrollera om kapitalbehovet är tillräckligt utan 

även om de kan ha förtroende för bankens tillämpade riskkontrollsystem. Finns inget 

förtroende ska förbättringar av systemet krävas. (Finansinspektionen, 2002) 

Figur 3.4 Pelare 2 i praktiken (Finansinspektionen, 2005) 

 

3.4.3 Tredje pelaren 
Denna pelare redogör kraven på att banker ska offentliggöra kvantitativ och kvalitativ information om 

risk- och kapitalhantering inom verksamheten. (Lind, 2005) Detta för att kunder, investerare samt 

andra intressenter kan få tillräckligt med information för att kunna bedöma bankers finansiella styrka 

och riskprofil. (Finansinspektionen, 2002)  
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3.4.4 Kritik framförda mot Basel II 
Från det att Baselkommittén publicerade första utkastet har Basel II varit ett omdiskuterat 

ämne bland akademiker, banker och myndigheter. (Sveriges Riksbank, 2004) Kritiken som 

riktats mot Basel II har berört aspekter av olika karaktärer. I centrum för diskussionen står 

bankernas interna riskklassificeringssystem vilket utgör grunden till Basel II:s kapitalkrav. 

Med ökade riskvikter och riskkänsligare modeller tenderar kapitalkraven att variera mer under 

konjunkturcykler. (Sveriges Riksbank, 2004) Kritik har framförts på att Basel II är ett för 

komplext system. Problemet är att banker växer och blir allt mer komplexa. Det finns stora 

skillnader mellan banker vilket gör att det finns olika komplexitetsnivåer att tillämpa i Basel 

II eftersom alla banker inte kan tilldelas lika riskvikter vilket skulle i sig vara orealistiskt. 

Somliga hävdar att större banker gynnas i förhållande till små banker. Större banker använder 

mer avancerade riskhanteringsmetoder vilket medför lägre kapitalkrav. (Lind, 2005) Större 

skillnader mellan banker ställer högre krav på tillsynsmyndigheters resurs- och 

kompetensområde när det gäller kapitaltillsyn. Den svårighet tillsynsmyndigheten har är att 

hantera den interna riskklassificeringen vilket är unikt inom varje bank och kan därmed leda 

till skillnader i bankers riskbedömning. (Sveriges Riksbank, 2004) Mer kritik som riktas mot 

Basel II är bland annat att alla länder och banker bör följa samma regler. Inom Basel II finns 

gemensamma grundregler, dessa gäller för alla men utöver dessa grundregler finns ett stort 

antal alternativ varje enskilt land och bank kan tillämpa och därmed anta egna regler. (Lind, 

2005) Baselöverenskommelsen är i första hand avsedd att tillämpas på internationellt 

verksamma banker från G10-länderna vilket innebär att det skapar problem för tillväxtländer 

på grund av höga kostnader. (Bank for International Settlements A) 

3.5 Regeländringar inom Basel II 
Baselkommittén har under 2009 gjort regeländringar på den nuvarande Basel II inom samtliga 

pelare. Restriktioner mot värdepapperiseringen har förstärkts genom att banker måste göra 

strängare kreditanalyser på externt tillförda värdepapperiseringar. De har även infört högre 

riskvikter mot olika exponeringar för att bättre spegla den risk som dessa exponeringar utgör. 

Det fanns tidigare många brister i regelverket som banker kunde runda förbi och detta har 

förbättrats. Riskhanteringen inom banker har stärkts på flera plan. Bland annat ska banker 

numera fånga risker som ligger utanför balansräkningen vilket skapar en bättre bild på den 

fullständiga risk som banker tar. Regeländringarna ska vidare skapa incitament för att banker 

själva ska förbättra sin hantering av risker samt avkastningen på långt sikt. Regeländringarna 

ska vara implementerade inom banksektorn den 31 december 2010, med undantag från de 
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regeländringar som sker inom andra pelaren vilka ska börja tillämpas snarast möjligt. (Bank 

for International Settlements B) 

3.5.1 Regeländringar inom första pelaren 
Regeländringarna inom första pelaren handlar specifikt på värdepapperiseringen. Lärdomar 

har tagits från den finansiella krisen till syfte med att förbättra ramarna inom 

värdepapperisering. Bland annat har det införts riskvikter på värdepapperisering som banker 

ska tillämpa inom intern riskklassificering. Riskvikterna har satts högre än tidigare då dessa 

speglar bättre den exponering som banker utsätts för av värdepapperisering. Detta på grund av 

att värdepapperiseringen var en bidragande faktor till den förra finanskrisen. Vidare måste 

bankerna vara skyldiga att uppfylla särskilda operativa kriterier för att kunna använda de 

riskvikter för värdepapperisering som anges i det ändrade Basel II. Dessa kriterier är avsedda 

att säkerställa att bankerna utför egna lämpliga riskklassificeringar och inte bara förlita sig på 

kreditvärderingsinstitutet betyg. Banker vilka inte uppfyller kriterierna kommer att beläggas 

med straffavgifter. Med tanke på värdepapperiseringens komplexitet uppmanas banker 

samråda med nationella tillsynsmyndigheter när det råder osäkerhet på finansiella instrument. 

Banker ska rådgöra med tillsynsmyndigheten huruvida ett viss finansiell instruments 

exponering bör betraktas som en värdepapperisering eller inte. (Bank for International 

Settlements, 2009) 

3.5.2 Regeländringar inom andra pelaren 
Syftet med regeländringarna inom andra pelaren är att komplettera tillsynsprocessen med 

fokus på bankernas kapital- och riskhantering. Banker och tillsynsmyndigheter förväntas 

tillämpa dessa regeländringar omgående. Regeländringarna ska bidra med en sundare 

riskhanteringsprocesser vilka är nödvändiga för att stödja tillsyns- och marknadsaktörernas 

förtroende till bankernas riskbedömning. Dessa processer ska förbättras mot bakgrund av 

identifiering, mätning och modellprövningar. Detta till en följd av en komplexare exponering 

inom och utanför bankens balansräkning. (Bank for International Settlements, 2009) 

Några vitala områden som kompletteras är: 

• Tillsyn på bankers totala risk 

• Särskilda riskhanteringsämnen ska tillämpas 

• Tydligare och realistiskare riskkoncentrationer 
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• Bättre hantering av exponeringar utanför balansräkningen med fokus på 

värdepapperiseringen, 

• Värdering av likviditetsrisker, 

• Strängare stresstester på bankers balansräkning. (Bank for International Settlements, 

2009) 

3.5.3 Regeländringar inom tredje pelaren 
Det fanns brister inom offentliggörandet inom Basel II. Ändringar inom tredje pelaren 

omfattar krav på offentliggörande som specifikt inte krävs för att beräkna kapitalkrav enligt 

första pelaren. Denna information kommer dock att hjälpa marknadsaktörerna att bättre förstå 

den totala riskprofil en bank har. Denna förändring med dessa strängare krav på publikation 

av information bidrar till att undvika en återkommande marknad av osäkerhet. Kommittén vill 

stimulera marknadens disciplin genom att utveckla krav för banker att publicera en 

uppsättning informationsdokument. Genom detta kan marknadsaktörerna bedöma viktiga 

delar i informationen gällande tillämpningsområden som kapital, riskexponering, 

riskbedömning etcetera. Detta kommer att göra det lättare för marknadsaktörer och banker 

själva att kunna avgöra ett mer exakt kapitalkrav. Det finns dock en ram av krav som banker 

måste uppfylla vid publicering av informationen för att bli godkända. (Bank for International 

Settlements, 2009) 

3.6 Tidigare studier 
Det finns sedan tidigare en mängd studier som berör Basel II men i nuläget finns det inte 

någon studie med inriktning på de regeländringarna som implementeras december 2010 för 

Basel II. En jämförande studie, Finansiell stabilitet med Basel II? – En studie av det nya 

regelverket för banker, från 2005 skriven av Cecilia Eisen och Kristofer Hellberg från Lunds 

Universitet. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera Basel II och hur den 

påverkar den finansiella stabiliteten. De använde sig av en kvalitativ forskningsmetodik där de 

gjorde intervjuer med svenska banker, Svenska Bankföreningen, Finsansinspektionen samt 

Riksbanken. Deras empiriska undersökning visar att respondenterna har tillit till Basel II. 

Regelverket anses på ett bättre sätt än Basel I främja den finansiella stabiliteten och den 

förväntas förhindra kriser likt de på 1990-talet. Då den behandlar tidigare Basel II kan vi inte 

göra en direkt jämförelse med slutsatserna. 
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4. Empiri 
I det här kapitlet redogörs en  kortare presentation om varje respondent.  Därefter  

framkommer information som kommer från studiens valda respondenter och utgår från 

studiens ställda problemformuleringar. Detta görs i inbördes ordning vilket skapar en bättre 

struktur och förståelse om respektive respondents uppfattning.  

4.1 De olika respondenterna 
En kort genomgång av respondenterna börjar detta kapitel med för att läsaren ska få en 

förståelse om de olika respondenternas verksamheter.  

4.1.1 Respondent 1: Sveriges Riksbank 
Riksbanken är Sveriges centralbank och är en myndighet under riksdagen. Riksbanken 

ansvarar för Sveriges penningpolitik och har två huvudsakliga mål med penningpolitiken. Det 

första målet är att inflationen ska vara stabil och låg. Det andra målet består i att främja ett 

säkert och effektivt betalningsväsende. Det innebär att Riksbanken har i uppdrag att se till att 

betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt (Sveriges Riksbank B). Riksbanken ska 

i det finansiella systemet se till att banker sköter sig och inte går omkull. Att banker själva kan 

hantera sina risker på ett rimligt sätt och att Riksbanken varnar när det uppstår risker i mer 

generella makrorisker som till exempel då Riksbanken talar om bostadspriser, om det är en 

risk eller inte. Det är viktigt att Riksbanken är ansluten till Basel och dess regelverk. Ett av 

flera skäl är att regelverket ändå kommer att genomföras och därför är det bra att Riksbanken 

är delaktig och jobbar aktivt med dessa frågor. Riksbanken sitter med i olika arbetsgrupper 

bland annat på europeisk nivå och arbetar med frågor i regelverket samt omformar regler till 

europeiska regler. (Lind, 2010) 

4.1.2 Respondent 2: Svenska Bankföreningen 
Bankföreningen är en förening vilka företräder banker i Sverige i syfte att skapa 

förutsättningar till attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till 

marknaden. Bankerna har en viktig roll i samhället för tillväxt och välfärd och 

Bankföreningen utgör därmed en viktig roll gentemot myndigheter och organisationer såväl 

nationellt som internationellt. Några av Bankföreningens uppgifter består i att analysera och 

ge synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som sedermera kan vara till god grund för 

bankverksamheten. Bankföreningen ger i huvudsak förslag till lagstiftning inom det 
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finansiella området men ger även förslag och synpunkter på skatter, redovisning, 

konsumentförhållanden, civilrätt, insolvensrätt, penningtvätt och IT-säkerhet. För att 

Bankföreningen ska få igenom sina lagförslag försöker föreningen uppvakta politiker och 

andra högt uppsatta personer som arbetar inom regeringskansliet, riksdagen och myndigheter. 

(Svenska Bankföreningen) 

4.1.3 Respondent 3: Sparbanken Rekarne 
Sparbanken Rekarnes namn var tidigare Eskilstuna Rekarne Sparbank men under våren 2009 

ändrades namnet till Sparbanken Rekarne. Detta skedde i samband med förvärvet av 

Swedbanks kontor i Strängnäs och Mariefred. Sparbanken har gamla anor och har funnits 

sedan 1827 och under alla verksamhets år har sparbanken präglats av starka lokala 

engagemang. Sparbanken ägs till 50 % av Swedbank och 50 % av sparbanksstiftelsen 

Rekarne. Deras affärsidé är att långsiktigt verka som en fullsortimentsbank till privatpersoner, 

företag, offentlig verksamhet och organisationer. (Sparbanken Rekarne) 

4.1.4 Respondent 4: Sörmlands Sparbank 
Sörmlands Sparbanks historia börjar redan 1832 då Nyköpings Sparbank bildades. Strax 

därefter år 1850 bildades Oppunda Sparbank. År 1991 fusionerades dessa två banker till 

Sparbanken Sörmland. År 1988 förvärvade banken Föreningsbankens fem kontor i 

Södermanland och därefter bytte banken till Sörmlands Sparbank. Sparbanken är fristående 

och ägs av en stiftelse, men har ett samarbetsavtal med Swedbank. (Sörmlands Sparbank) 

4.2 Reflektioner om regeländringarna 
Redogörelse kring de centrala delarna av regeländringarna som påverkar bankverksamheten. 

Utifrån olika perspektiv vilka regeländringar är väsentligast? Finns det i allmänhet förtroende 

till regeländringarna och varför? Är regeländringarna anpassat till banksektorn och varför? 

Hur uppfattar banksektorn att påverkas av de åtstramningar som regeländringarna innebär? 

4.2.1 Riksbanken 
Riksbanken har förtroende till regeländringarna och anser att dessa är anpassade till 

banksektorn men samtidigt är det viktigt att åtstramningarna inte blir för hårda. Lagstiftningen 

kräver mer och bättre kapital i bankerna på grund av regeländringarna. När det gäller 

likviditet har det skett en omvändning. För ett antal år sedan skulle banker ha mycket i 

reservlikviditet sedan övergick man från det eftersom det inte gav någon precision i detta. 

Istället övergick man till en god hantering av likviditetsrisker. Svårigheten med 
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likviditetsrisker är att veta när dessa uppstår samt att det finns välvilliga banker vilka är 

beredda att ge likviditet i dessa lägen då likviditet behövs. Regeländringarna medför nu att 

man går tillbaka till det ursprungliga det vill säga god reservlikviditet eller till att använda 

båda dessa regler. På kapitalsidan handlar det mycket om att sätta ett tak på hur mycket 

banker får ha i balansräkningsomslutning. Det är inte frågan om stabilitet i bankerna utan mer 

om stabilitet i marknaderna.  Det finns olika modeller för att testa om regelverket på banker 

ger en bra balans på åtstramningarna eller om dessa behöver förbättras. (Lind, 2010) 

4.2.2 Bankföreningen 
Väldigt många ute i Europa är kritiska mot många av de regeländringarna vilket likaså gäller 

för Svenska Bankföreningen. En förändring som Svenska Bankföreningen särskilt är kritiska 

mot är att de avancerade riskvikterna nu tas bort för att ersättas av enklare. Därmed går Basel 

regelverket bakåt i utvecklingen till det stadiet som bankerna var innan Basel regelverket ens 

kom till. Denna regeländring går egentligen emot vad hela Basel regelverket förespråkar om. 

Det ska även blir restriktioner inom likviditetsrisker då det har varit en dålig reglerad del inom 

regelverket. Sättet att implementera dessa regler har enligt Svenska Bankföreningen inte varit 

den bästa då det kommer att få konsekvenser på låntagare och samhället i stort. Detta gör att 

banker nu måste börja binda lågrisk kapital och värdepapper i större mängder än tidigare för 

att täcka upp utlåningen. (Södergren, 2010) 

Införandet av det omarbetade regelverket är ett politiskt beslut som inte är anpassat till 

banksektorn. Genomförandet har gått för fort fram vilket har gjort att förslagen inte alltid varit 

genomtänkta och går därför inte hand i hand med varandra. Vissa saker går helt emot hela 

Basel II och vissa går emot andra förslag, på det viset uppvisar regelverket ingen bra 

helhetsbild. Enligt Svenska Bankföreningen är regeländringarna ett sätt att straffa bankerna. 

Reglerna kommer inte att göra det bättre i bankverksamheten snarare tvärtom, låntagare 

kommer att drabbas av att banker måste öka sin marginal vilket kommer att ge stora 

konsekvenser för den enskilde individen med högre räntekostnader som följd vilket är rätt 

givet till följd av dessa beslut. Effekten beror till stor del i vilken möjlig väg banker väljer att 

gå. Kreditåtstramning, det vill säga att banker lånar ut mindre pengar eller ändrar sin 

affärsmodell vilket innebär högre ränta till slutkund är några konkreta ändringar som kommer 

att synas. (Södergren, 2010) 
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4.2.3 Sparbanken Rekarne 
Regeländringarna i regelverket styr i större utsträckning hur mycket eget kapital en bank 

måste hålla vilket i sin tur styr hur stora risker banken kan ha i sin portfölj. I och med 

regeländringarna så ska det resultera i att kunder och motparter ska uppfatta banken som en 

kreditvärdig motpart. Myndigheterna vill undvika finansiella kriser och får via 

regeländringarna lättare att bedöma bankerna. De regeländringar som anses vara väsentligast 

enligt Sparbanken Rekarne är att bankerna ska ha ett fungerande riskhanteringssystem för att 

kunna bedöma och klargöra riskerna i verksamheten. I och med att banker beräknar in alla 

risker som tar i anspråk av det egna kapitalet måste bankerna ha klara strategier för hur 

fördelningen av riskerna i verksamheten ska göras. Hur mycket banken kan ha i kreditrisker 

etcetera. Sparbanken Rekarne har förtroende till regeländringarna då banken får en bra 

helhetssyn på alla risker samt möjligheten att nu kunna prissätta risker. Banken ser nu mer 

löpande över operationella risker och prissätter dem vilket motiverar till åtgärder. Sparbanken 

Rekarne anser att regeländringarna är anpassat till banksektorn då det finns flera bra 

beräkningssätt av risker som banken kan använda sig utav. Gällande hur banker kommer att 

påverkas av de åtstramningar som regeländringarna innebär anser Sparbanken Rekarne 

följande. Bankerna måste i alla lägen se till att ha koll på sina totala risker och hur mycket 

kapital de använder för att därefter kunna styra verksamheten. Här kan det bli dyrare att skaffa 

kapital om banken har höga risker vilket i sig ska motivera en högre prissättning av risker. 

Genom detta har det skett en hel del fusioner mellan små banker men även mellan större 

banker, detta för att kunna komma åt olika kundstockar eftersom olika risker drar olika 

mycket kapital. Banker har även ”bytt spår” från att till exempel vara en företagsbank till att 

helt plötsligt satsa på att få mycket privatpersoner med villalån vilket drar mindre kapital. 

(Kuivaniemi, 2010) 

4.2.4 Sörmlands Sparbank 
Sörmlands Sparbank är positivt inställda och anser i stort sätt ha förtroende till 

regeländringarna. Det tidigare regelverket var alltför osofistikerat. Väldigt mycket hamnade i 

gruppen med 100 % kapitalkrav och det är i högsta grad rimligt med ett kapitalkrav för de så 

kallade operativa riskerna. Regeländringarna gör att det blir ett annat fokus på risker än 

tidigare. Det finns ju väsentligt fler risker än kreditrisker, vilket det nya regelverket nu 

beaktar. Regeländringarna inom Basel II tvingar också fram ett internt beteende som innebär 

att risk nu ingår som en mycket tydligare parameter i prissättningen det vill säga räntan. 

Mindre likabehandling i prissättningen jämfört med tidigare och Baselreglerna tvingar därmed 
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fram ett bättre affärsmannaskap. Regeländringarna har också inneburit en bättre 

genomlysning/förståelse av verksamheten och riskdiskussionerna internt är på en annan och 

väsentligt bättre nivå än tidigare. Bankens interna processer har också de blivit tydligare som 

ett direkt resultat av ändringarna i regelverket. (Berghagen, 2010) 

4.3 Reflektioner om finansiell stabilitet 
Regeländringarna inom Basel II har till syfte att förbättra de vaga reglerna i tidigare regelverk 

för att främja den finansiella stabiliteten inom banksektorn. På vilket sätt uppfattas 

regeländringarna uppnå finansiell stabilitet inom banksektorn? Kan regeländringarna inom 

Basel II kan förhindra bankkriser liknande de som uppstod år 2008? Vad kan drivkraften har 

varit med införandet av regeländringarna? Kan det vara ett sätt att öka stabiliteten inom 

banksektorn eller finns det fler faktorer? 

4.3.1 Riksbanken 
Riksbanken anser att det felaktigt att antyda att den senaste finanskrisen var ett exempel på att 

Basel II inte fungerade. Detta är felaktigt av flera skäl bland annat av historieskrivningsskäl. 

Krisen började under år 2007/2008 och då hade inte Basel II genomförts eftersom Basel II 

började genomföras i praktiken år 2008. Dessutom var USA det största krislandet och det land 

som ställde till med kris för många andra länder. I USA har Basel II ännu inte genomförts 

eftersom de har haft problem med lagstiftningen. Förhoppningsvis kunde krisen blivit mindre 

om en stor del av ändringarna i Basel II hade hunnits genomföras. (Lind, 2010) 

Drivkraften har varit flera med införandet av regeländringarna. En bidragande drivkraft har 

därmed varit att motverka de svaga regler som hade kunnat dämpa den senaste finanskrisen. 

En annan drivkraft är att låta bankerna i ännu högre grad bära kostnaderna och ta ansvaret för 

sin stabilitet. Det omarbetade regelverket vill skapa incitament till banker att verka rätt med 

sin verksamhet, till exempel att inte använda värdepapperisering till att dölja bankens 

egentliga risker. (Lind, 2010) 

Gällande tidigare Basel II anser Riksbanken att det förekom vissa svaga regler dock var inte 

alla det. Basel II var ett nytt tänk eftersom på 80-talet bestämde Riksbanken allt gällande 

bankverksamheten såsom avgiftskostnader på banktjänster. Men med införandet av den 

tidigare Basel II innebar att bankerna fick större friheter med sin verksamhet. Med ökade 

friheter innebar större risker om en bank sysslar med saker som är mindre önskvärt utifrån 

regelverket såsom högt risktagande vilket ska kosta banken mer. Större risker desto mer eget 
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kapital måste banken inneha för att få en god kapitaltäckning. De tidiga svaga reglerna i Basel 

II var att det aldrig stod konkret vad banken måste betala för bland annat ett högt risktagande. 

Svagheter som regelverket hade var att det gick att runda vissa regler och i några fall med stor 

framgång, till exempel med värdepapperiseringen. Banken kunde påstå för finansinspektionen 

att riskerna inte längre fanns, de lyckades dölja riskerna genom att sälja risker genom 

värdepapperisering. När sedan en kris uppstår blev risken påtaglig igen. (Lind, 2010) 

Regeländringarna är till för att undvika att banker ska kunna hitta svagheter på regler som de 

kan runda och undvika då det är mer preciserade. Dock är inte regelverket vattentät eftersom 

det finns alltid möjligheter att hitta kryphål. Det finns personer på marknaden som får betalt 

för att försöka hitta kryphål i regelverk och det finns pengar att tjäna på sådan verksamhet. 

Riksbanken anser att det omarbetade regelverket kommet att göra det svårare att runda. Den 

kommer att reducera risker för kriser samt göra att kriserna blir mindre när de väl uppstår. 

Genom det så kommer de att förbättra finansiell stabilitet inom banksektorn. Enligt 

Riksbanken ska banker kunna ta risker eftersom om bankers risktagande minskas genom för 

hårda parametervärden finns det risk att bankers verksamhet begränsas och därmed möjlighet 

att utföra samhällsviktiga tjänster. (Lind, 2010) 

Stabiliteten blir bättre med åtstramningar men samtidigt minskas bankers möjlighet att ge till 

exempel, krediter till kreditvärdiga kunder. Balans mellan åtstramningar och bankers 

risktagande är nödvändigt. Ett sätt att försöka uppnå balans är att sätta värde genom att testa 

genomförande åtgärder på modeller på bankernas balansräkningar för att utläsa om det ger en 

bra balans mellan åtstramning och bankernas möjligheter till risktagande. Dock anser 

Riksbanken att fullständig finansiell stabilitet är ouppnåeligt mål då ett sådant mål skulle 

knäcka bankväsendets funktion att erbjuda samhällsviktiga tjänster. (Lind, 2010) 

4.3.2 Bankföreningen 
Banker är väldigt väl kapitaliserade och på så vis har de mycket kapital att de inte kan gå 

omkull. Det blir stabilare på det sättet men samtidigt blir det inte ett effektivt utnyttjande av 

kapitalet i samhället vilket gör att det blir ineffektivt och får konsekvenser på hela 

samhällsekonomin. Det är en balansgång av hur mycket av det ena eller det andra som önskas 

från politikerhåll. I dagsläget eftersträvas stabilitet vilket blir på bekostnad av realekonomins 

utveckling och återhämtning från lågkonjunkturen. Stabiliteten är viktig men samtidigt är det 

mycket politik bakom det hela, det kanske inte är helt felaktigt men kanske inte helt rätt att 

skylla allt på bankerna vilket har varit gångbart bland politiker. Det är lätt att föreslå 
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förändringar för att vinna röster men på det sättet gagnas inte ekonomin på lång sikt. 

(Södergren, 2010) 

4.3.3 Sparbanken Rekarne 
Det är svårt att uttala sig om hur regeländringarna förbättrar de tidigare då det är i år de 

implementeras. Men Sparbanken Rekarne anser att de kommer att främja finansiell stabilitet 

då det blir bättre och mer kontrollerat. För att uppnå en bättre finansiell stabilitet så skapar 

regeländringarna en tydligare styrning och bättre kontroll av risker som mäts på liknande sätt 

av samtliga banker. Den ser även till att bankerna kommer att öka sitt egna kapital för att 

säkra upp sin fortlevnad. När det gäller krisen som började 2008, så började den i USA och 

dessa regler var ju i en implementerings fas fortfarande. När banker arbetat med 

regeländringarna inom Basel II i ett antal år så kommer det ha en dämpande effekt på kriser, 

men den kommer inte vara det enda verktyg som hindrar finanskriser. (Kuivaniemi, 2010) 

Drivkraften med införandet av reglerna har varit följande. Primärt är det att stabilisera sektorn 

men även att staten kan kontrollera och mäta bankers ekonomi och stabilitet på likartat sätt. 

Från en banks synvinkel så är det bra vid prissättning av risk eftersom då räknar bankerna 

risken på liknande sätt vilket är bra för konkurrensen. (Kuivaniemi, 2010) 

4.3.4 Sörmlands Sparbank 
Enligt Sörmlands Sparbank kommer regeländringarna endast i viss mån främja stabiliteten. 

De kommande förändringar som inofficiellt kallas ”Basel III” tar nog mera sikte på detta. 

Kravet på likviditetsreserver är här en tung del som sannolikt till exempel hade hindrat 

Lehman Brothers i konkurs och den extrema oro som uppstod på de finansiella marknaderna 

som en följd av detta. Därför kommer Basel II inte enskilt att förhindra nya bankkriser. Den 

interna genomlysningen av företagens risksituation borde ha förbättrats vilket skulle kunna 

bidra till den finansiella stabiliteten. Påhittigheten inom finanssektorn brukar dock vara stor 

för att det dyker upp nya finansiella lösningar som kan komma att påverka stabiliteten. 

Följderna av en bankkris blir ofantligt stora att det ligger i allas intresse att det finns 

fungerande finansiella marknader det vill säga kanaler för kapitalförsörjning. Ett tungt syfte är 

sannolikt att skattebetalarna inte vill rädda fler banker framöver. Problemen inom 

finanssektorn måste framöver lösas av finanssektorn själva. Allmänhetens förtroende för 

banksektorn är naturligtvis en viktig parameter. (Berghagen, 2010) 
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4.4 Påverkan på intressenter 
Hur uppfattas regeländringarna påverka olika intressenter? Såsom låntagare, banker och 

samhällsekonomi? 

4.4.1 Riksbanken 
Lånen blir troligen dyrare för låntagare eftersom åtgärderna kostar pengar för bankerna. I 

gengäld blir bankerna stabilare vilket minskar risken för att en bank måste skära ned eller 

stoppa sin utlåning under perioder då annars kapital eller likviditet inte räckt till. För långivare 

blir lånen säkrare eftersom bankerna blir starkare rent finansiellt. Regeländringarna i sig gör 

bankverksamheten dyrare. I gengäld blir hela banksektorn säkrare det vill säga risken för 

konkurs och andra problem minskar. Detta kan leda till billigare likviditet och kapital för 

bankerna eftersom marknaden bedömer att riskerna sjunkit. För samhällsekonomin innebär de 

omarbetade reglerna till ökad stabilitet i banksektorn vilket är gynnsamt på flera sätt. Även 

om inte bankkriser upphör så bör de bli färre och mindre till omfattningen vilket minskar 

samhällets kostnader för att rädda banker. (Lind, 2010) 

4.4.2 Bankföreningen 
Bankföreningen är särskilt kritiska och riktar tung fokus på intressenter och de som drabbas 

av de omarbetade reglerna i Basel II. De tror att låntagare kommer att få känna av 

räntestigningar och därmed få betala en högre ränta på lånat kapital. Bankföreningen tror 

också att effekter kommer synas på samhället och realekonomin i stort. Följden blir en 

långsammare återhämtning i det att man inte kan använda kapitalet lika effektivt som det 

skulle behövas. Vissa delar kommer att leda till kreditåtstramningar vilket kan leda till att 

samhället återhämtar sig saktare.  För den enskilde individen kan det bli svårare att få lån 

vilket även kan drabba nystartade företag. Effekter på individnivå kan bidra till att få effekter 

på samhället i stort. För bankernas del kan det innebära att de måste ändra sin affärsmodell, 

lägre lönsamhet och därmed mindre intressant investeringsobjekt för investerare och kan 

resultera i att banker kan få svårare att få en bred investerarbas och därmed svårt att få in 

kapital vid behov. (Södergren, 2010) 

4.4.3 Sparbanken Rekarne 
Det första en kund kommer att se är att kunder kommet inte kunna jämföra räntan med 

grannen eftersom alla har olika förutsättningar, ränteannonser har synts med räntor från och 

med. Detta eftersom banken måste riskklasscifiera kunden först innan banken vet vilken ränta 
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man måste ta ut av kunden beroende på den potentiella risken. Samhällsekonomiskt så 

kommer företag med högre risk få betala dyrare lån vilket kan hämma företagens vilja att 

investera men och andra sidan säkrar man upp att det finns stabila banker. (Kuivaniemi, 2010) 

4.4.4 Sörmlands Sparbank 
Kapital kommer att bli en knappare resurs. De finansiella instituten kommer att behöva 

placera mera pengar i statspapper framöver till nackdel för vanlig utlåning. Som ett resultat av 

detta hämmar det konsumtion och tillväxt. Lågmarginal affärer kommer att trängas undan för 

andra medel som statspapper. Priset på pengar kommer att öka i takt med nya regleringar. Det 

blir alltså dyrare för kunden. Givet allt annat lika: Lönsamheten för banken kommer att 

sjunka. Medel tas från traditionell utlåning för att istället förvärva lågförräntade statspapper. 

Kunderna kommer så småningom få betala högre priser eftersom kostnaden för kapital 

kommer att öka i den mån de inte redan gör det. Det blir fler riskparametrar som nu bankerna 

måste lägga in i sina kalkyler. Det blir en större intern konkurrens om kapitalet. Uppenbar risk 

för att lågmarginal affärer trängs ut. (Berghagen, 2010) 
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5. Analys 
I det här kapitlet analyseras den information som framkommit i empirin från studiens valda 

respondenter. Analysen är uppdelad efter studiens ställda problemformuleringar där 

respondenternas uppfattningar analyseras utan någon inbördes ordning. 

5.1 Uppfattningar på regeländringarna inom Basel II 
Den senaste finanskrisen har inneburit en sämre förtroende mot banksektorn. Därmed är det 

viktigt att regeländringarna ska kunna ge tillbaka förtroende till bankerna och deras 

verksamheter. Hur är uppfattningen om regeländringarna och är de anpassade till 

banksektorn? Enligt Riksbanken så har dem förtroende till regeländringarna och de anser att 

dessa är anpassade till banksektorn. (Lind, 2010) Denna uppfattning från Riksbanken var i 

princip enligt oss ett förväntat svar då det är en statlig myndighet som administrerar det 

svenska banksystemet. Bankföreningen var av en annan uppfattning än Riksbanken som för 

oss var oväntat. De påstod att ett stort antal banker ute i Europa inklusive dem själva är 

kritiska mot många av dessa regeländringar. De var särskilt kritiska mot att de avancerade 

riskvikterna tas bort och ersätts av enklare riskvikter. Bankföreningen anser att regelverket i 

och med detta går bakåt i utvecklingen till det stadiet bankerna var innan det första 

regelverket. Införandet av det omarbetade regelverket är ett politiskt beslut som inte är 

anpassat till banksektorn. Genomförandet har gått för fort fram vilket har gjort att förslagen 

inte alltid varit genomtänkta och går därför inte hand i hand med varandra. Vissa 

regeländringar går helt emot hela Basel II och vissa går emot andra förslag, på det viset 

uppvisar regelverket ingen bra helhetsbild. Enligt Bankföreningen är regeländringarna inte 

anpassade till banksektorn då det är mer utformade att straffa bankerna. (Södergren, 2010) 

Dessa uppfattningar är raka motsatsen till Riksbankens uppfattningar. Det är intressanta 

uppfattningar och vem som har rätt går inte att uttala sig om. Det går bara att spekulera i 

varför de tycker som de gör och vad som är rätt. Svaret kan endast få om några år när 

regeländringarna har brukats. Då kan konsekvenserna av regeländringarna analyseras. Dock 

kan vi påstå att det inte råder enighet gällande regeländringarna mellan dessa två. 

Sparbanken Rekarne har förtroende till regeländringarna då banken får en bra helhetssyn på 

alla risker samt möjligheten att nu kunna prissätta risker. Banken ser mer över löpande 

operationella risker och prissätter dem vilket motiverar till åtgärder. Sparbanken Rekarne 

anser att regeländringarna är anpassat till banksektorn då det finns flera bra beräkningssätt av 
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risker som banken kan använda sig utav. (Kuivaniemi, 2010) Sörmlands Sparbank är positivt 

inställda och anser i stort sett ha förtroende till regeländringarna. Regeländringarna inom 

Basel II tvingar också fram ett internt beteende som innebär att risk nu ingår som en mycket 

tydligare parameter i prissättningen det vill säga räntan. Mindre behandling inom 

prissättningen jämfört med tidigare vilket därmed tvingar fram ett bättre affärsmannaskap. 

(Berghagen, 2010) Båda bankerna som intervjuades har en enig positiv uppfattning om 

regeländringarna.  

5.2 Uppfattningar gällande finansiell stabilitet inom 
banksektorn 
Riksbanken anser att regeländringarna är ett sätt att förbättra stabiliteten inom banksektorn 

om det finns en bra balans mellan åtstramningar och bankers risktagande. (Lind, 2010) 

Bankföreningen samtycker till att stabiliteten inom banksektorn är viktig och förbättras 

genom regeländringar men samtidigt betonas att det finns ett politiker intresse bakom det hela 

vilket inte gagnar ekonomin på lång sikt. (Södergren, 2010) Sparbanken Rekarne menar att 

det i dagsläget är svårt att uttrycka sig om regeländringarna kan uppnå en förbättrad stabilitet 

eftersom allt ännu inte har implementerats men säger samtidigt att regeländringarna kommer 

att främja finansiell stabilitet då det blir bättre och mer kontrollerat. Regeländringarna 

kommer att skapa en tydligare styrning och bättre kontroll av risker. (Kuivaniemi, 2010) 

Enligt Sörmlands Sparbank kommer regeländringarna endast i viss mån främja stabiliteten. 

De är av den uppfattningen att de inte tror att regeländringarna i Basel II enskilt kommer att 

förbättra den finansiella stabiliteten. De tror mer på att bättre framtida instrument kommer 

främja stabiliteten inom finanssektorn. Sörmlands Sparbank menar dock att den interna 

genomlysningen av företagens risksituation bör förbättras med de nya regeländringarna vilket 

skulle kunna bidra till en förbättrad finansiell stabilitet. (Berghagen, 2010) Fullständig 

finansiell stabilitet är ett ouppnåeligt mål enligt Riksbanken eftersom det skulle innebära att 

bankers möjlighet att erbjuda samhällsviktiga tjänster minimeras. (Lind, 2010). Samtliga 

respondenter uppfattar regeländringarna positivt även om åsikterna går isär på vissa håll. 

Bland annat tror inte Sörmlands Sparbank att den finansiella stabiliteten främjas genom dessa 

regeländringar helt och hållet men banken är ändå positiv till dessa förändringar. 

Bankföreningen anser dock att det har fokuserats onödigt mycket negativt på banksektorn och 

att det istället ligger mycket prestige bakom från politikerhåll. Hur ser då respondenterna på 

om regeländringarna inom Basel II kan förhindra bankkriser liknande de som uppstod år 

2008? Riksbanken påpekar att krisen förhoppningsvis kunde ha blivit mindre om en stor del 
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av ändringarna i Basel II hade hunnits genomföras vilket så inte var fallet eftersom Basel II 

infördes senare. (Lind, 2010) Sörmlands Sparbank menar att bankers krav på 

likviditetsreserver är en bidragande del till den extrema oro som uppstod på de finansiella 

marknaderna som en följd av detta. Därför kommer Basel II inte enskilt att förhindra nya 

bankkriser. (Berghagen, 2010) Sparbanken Rekarne anser att regeländringarna kommer att ha 

en dämpande effekt på kriser men att det kommer att behövas fler verktyg för att förhindra 

finanskriser (Kuivaniemi, 2010). Samtliga respondenter är rörande överens att 

regeländringarna inte kommer att förhindra kommande kriser. Enligt Riksbanken kommer 

regeländringarna snarare att reducera risker för kriser samt göra att kriserna blir mindre när de 

väl uppstår. (Lind, 2010) 

5.3 Uppfattningar gällande påverkan på olika intressenter 
Gällande påverkan på låntagare samtycker tre av respondenterna att låntagare kommer 

påverkas av dyrare lån på grund av regeländringarna. Riksbanken nämner att lånen kommer 

att troligen bli dyrare för låntagare eftersom åtgärderna kostar pengar för bankerna (Lind, 

2010). Bankföreningen tror att låntagare kommer att få känna av räntestigningar vilket 

resulterar till att få betala en högre ränta på lånat kapital (Södergren, 2010). Sörmlands 

Sparbank antyder att kapital kommer att bli en knappare resurs vilket kommer att innebära att 

det blir en ökad efterfrågan på likviditet. Till en följd av detta minskas kreditutbudet eftersom 

banker måste ha ett större kapitalkrav. För kunder innebär dessa förändringar att lånevillkoren 

skärps. Priset på pengar kommer att öka i takt med nya regleringar vilket kommer att påverka 

kunden negativt då det kommer att bli dyrare banktjänster. Kunder kommer att få betala ett 

högre pris eftersom kostnaden för kapital kommer att öka. (Berghagen, 2010) 

Regeländringarna inom Basel II kommer enligt uppfattningar påverka den enskilde individen 

negativt då banktjänster såsom lån kommer bli dyrare. Det bli märkbara förändringar inom 

kommande åren då individers köpkraft möjligtvis kan bli lägre då färre kanske tar lån till 

dyrare kapitalvaror. 

Hur kommer då samhällsekonomin att påverkas enligt uppfattningar från respondenterna? 

Riksbanken anser att regeländringarna är gynnsamma för samhället då de kommer leda till 

ökad stabilitet inom banksektorn. Även fast de inte upphör så antyder Riksbanken att de 

kommer bli färre och i mindre omfattning vilket kommer minska samhällets kostnader i 

kristider. (Lind, 2010) Bankföreningen uppfattar att regeländringarna kommer ge synbara 

effekter på samhället och realekonomin i stort. Det kommer att bli en långsammare 
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återhämtning i samhället då kapitalet inte kan användas lika effektivt som det borde göras. 

Regeländringarna leder till kreditåtstramningar inom vissa delar vilket resulterar till att 

samhället återhämtar saktare. För den enskilde individen kan det bli svårare att få lån vilket 

även kan drabba nystartade företag. Resultatet av effekter på individnivå kan bidra till att få 

effekter på samhället i stort. (Södergren, 2010) Sparbanken Rekarne menar att företag med 

högre risk får betala dyrare lån vilket kan hämma företagens vilja att investera. Men det anser 

att det kan vara något som samhället får ta då det blir stabilare banker. (Kuivaniemi, 2010). 

Respondenterna är eniga i sina uppfattningar att regeländringarna kommer påverka samhället 

mer negativt än positivt och att vi i framtiden kommer få se svagare tillväxt och lägre 

köpkraft. 
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6. Slutsats 
I det avslutande kapitlet besvaras frågorna i problemformuleringen och den diskussion som 

fördes i inledningen av studien. Författarna har valt att dra slutsatser och föra reflektioner 

kring problemformuleringarna. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutdiskussion 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera banksektorns uppfattning om 

regeländringarna inom Basel II och dess uppfattning om hur regeländringarna påverkar 

intressenter och finansiell stabilitet. Då studien handlar om att undersöka banksektorns 

uppfattningar kan studien endast ge ett scenario på hur de verkliga effekterna med de ändrade 

reglerna kan komma att bli. Författarna har valt att dra slutsatser och reflektioner från 

respondenternas svar och den information som införskaffats. Arbetet med studien var 

intressant eftersom författarna sedan tidigare inte hade några kunskaper om hur regleringen 

inom banksektorn ser ut. Det var även intressant och överraskande att se hur komplext 

regelverket inom Basel är och hur regleringen sköts inom banksektorn. 

 

• Banksektorns uppfattning om regeländringarna inom Basel II? 

Banksektorns uppfattning i denna fråga är viktigt inte minst för bankerna själva då den 

senaste finanskrisen har givit en bitter eftersmak i samhället i förhållande till banksektorn. 

Bankerna med sin kompetens kan avgöra om regeländringarna kan återge förtroendet till 

samhället. Hur regeländringarna uppfattas hos respondenterna kan enligt denna studie 

konstateras att tre av fyra respondenter har en positiv uppfattning om regeländringarna. Båda 

sparbankerna hade en positiv uppfattning om regeländringarna vilket även Riksbanken hade. 

Riksbankens uppfattning är enligt författarna ett förväntat svar då det är en statlig myndighet 

som administrerar det svenska banksystemet. Svenska Bankföreningen var av en annan 

uppfattning. De ansåg att mycket av regeländringarna inte var tillräckliga och inte särskilt 

anpassade för banksektorn. Svenska Bankföreningens uppfattning kan kanske ge en indikation 

på att det finns banker med liknande syn även om denna studie inte visade på detta. Den 

Svenska Bankföreningen företräder bankerna gentemot myndigheterna och därför kan de 

kanske vara mer kritiska och våga uttala sig om att det hela inte är särskilt genomtänkt utan är 

ett snabbt politikerbeslut för att få till en radikal förändring inom banksektorn. Författarna tror 

att beslutet var nödvändigt då samhället i princip krävde en drastisk förändring. Det borde i 
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sådana fall ha varit ett mer genomtänkt beslut som skulle ha varit mer anpassat till 

banksektorn. Det var intressanta uppfattningar som respondenterna medgav men vem som har 

rätt går inte att uttala sig om. Det går bara att spekulera i varför de tycker som de gör och vad 

som är rätt. Det får göras en analys om några år när regeländringarna har brukats för att se på 

konsekvenserna utav dem.  

• Banksektorns uppfattning om hur regeländringarna påverkar finansiell stabilitet? 

Banksektorns uppfattning i denna fråga är viktigt inte minst för bankerna själva då den 

senaste finanskrisen har givit en bitter eftersmak i samhället i förhållande till banksektorn. 

Bankerna med sin kompetens kan avgöra om regeländringarna kan återge förtroendet till 

samhället. Hur regeländringarna uppfattas hos respondenterna kan enligt denna studie 

konstateras att tre av fyra respondenter har en positiv uppfattning om regeländringarna. Båda 

sparbankerna hade en positiv uppfattning om regeländringarna vilket även Riksbanken hade. 

Riksbankens uppfattning är enligt författarna ett förväntat svar då det är en statlig myndighet 

som administrerar det svenska banksystemet. Svenska Bankföreningen var av en annan 

uppfattning. De ansåg att mycket av regeländringarna inte var tillräckliga och inte särskilt 

anpassade för banksektorn. Svenska Bankföreningens uppfattning kan kanske ge en indikation 

på att det finns banker med liknande syn även om denna studie inte visade på detta. Den 

Svenska Bankföreningen företräder bankerna gentemot myndigheterna och därför kan de 

kanske vara mer kritiska och våga uttala sig om att det hela inte är särskilt genomtänkt utan är 

ett snabbt politikerbeslut för att få till en radikal förändring inom banksektorn. Författarna tror 

att beslutet var nödvändigt då samhället i princip krävde en drastisk förändring. Det borde i 

sådana fall ha varit ett mer genomtänkt beslut som skulle ha varit mer anpassat till 

banksektorn. Det var intressanta uppfattningar som respondenterna medgav men vem som har 

rätt går inte att uttala sig om. Det går bara att spekulera i varför de tycker som de gör och vad 

som är rätt. Det får göras en analys om några år när regeländringarna har brukats för att se på 

konsekvenserna utav dem.  

• Banksektorns uppfattning om hur olika intressenter påverkas av regeländringarna? 

Banksektorns uppfattning i denna fråga är viktig eftersom låntagare kommer att bli drabbade 

av regeländringarna vilket alla respondenter var eniga om. Av de följande åtgärder som 

banker nu måste påbörja bidrar dessa till kostnader. De ökade kostnaderna för bankerna beror 

till stor del i att bankerna måste ändra sin affärsmodell eller byta strategi. Dessa kostnader 

måste bankerna få tillbaka. Kapital gällande monetära medel kan komma att bli en knappare 
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resurs vilket kan innebära en ökad efterfrågan på likviditet. Eftersom banker i och med 

regeländringar ska ha ett högre eget kapital kommer många låntagare bland annat nekas lån 

till exempel att starta företag eller köpa hus med mera. Det innebär att köpkraften i samhället 

kommer att minska. För en låntagare som tidigare beviljas lån kommer i framtiden kanske inte 

beviljas nya lån. För ett företag med till exempel dålig likviditet under en period kan då 

komma att nekas lån från banker vilket kan innebära att företag går i konkurs och det får en 

negativ inverkan på samhället eftersom det bidrar till en ökad arbetslöshet och ett minskat 

välstånd etcetera. Hur samhällsekonomin uppfattas att påverka av regeländringarna är att 

banksektorn samt realekonomin kommer att bli stabilare. Det blir dock en långsammare 

återhämtning i samhället då kapitalet inte kan användas lika effektivt som det borde göras. 

Respondenterna är eniga i sina uppfattningar att regeländringarna kommer påverka samhället 

mer negativt än positivt och att vi i framtiden kommer få se svagare tillväxt och lägre 

köpkraft. Bankernas uppfattningar är därmed viktiga att känna till eftersom vi kommer att 

beröras på ett eller annat sätt av dessa regeländringar.  

6.2 Förslag på vidare forskning 
Författarna har under studien beskrivit och analyserat hur regeländringarna inom Basel II 

uppfattas utifrån svensk banksektor. Ett intressant och tänkbart förslag på vidare forskning 

vore att följa upp och undersöka de verkliga effekterna som reglerna medför när de väl har 

trätt ikraft. Det vore även intressant att göra en liknande studie fast med andra respondenter 

och se om resultatet blir annorlunda. Ett tredje alternativ är att göra en statistisk undersökning 

där många respondenter får svara på enklare frågor vilket kan skapa statistiska slutsatser om 

olika uppfattningar. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till Riksbanken 
Inledande frågor 

1. Berätta kort om Riksbanken? 

2. Vad har du för position och vilka är dina ansvarsområden? 

3. Vad är dina egna reflektioner om regeländringarna inom Basel II? 

Reflektioner om regeländringarna inom Basel II 

1. Redogör kring de centrala delarna av regeländringarna? 

2. Vilka regeländringar är väsentligast ur Riksbankens perspektiv? 

3. Har Riksbanken i allmänhet förtroende till regeländringarna och varför? 

4. Anser Riksbanken att det ändrade regelverket är anpassat till banksektorn och varför? 

5. Hur uppfattas bankverksamheten att påverkas av de åtstramningar som 
regeländringarna innebär?  

Reflektioner om finansiell stabilitet 

1. Regeländringarna inom Basel II har till syfte att förbättra de vaga reglerna i tidigare 
Basel II för att främja den finansiella stabiliteten inom banksektorn. Anser Riksbanken 
att regeländringarna kommer att leva upp till detta syfte? 

2. På vilket sätt uppfattas regeländringarna uppnå finansiell stabilitet inom banksektorn? 

3. Finner Riksbanken att regeländringarna inom Basel II kan förhindra bankkriser 
liknande de som uppstod år 2008? Varför? 

4. Vad har drivkraften varit med införandet av de ändrade reglerna? Är det för att öka 
stabiliteten inom banksektorn eller finns det fler faktorer? 

Reflektioner om intressenter 

1. Hur uppfattas regeländringarna  påverka olika intressenter? Såsom låntagare, 
långivare, banker och samhällsekonomin? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till Svenska Bankföreningen 
Inledande frågor 

1. Berätta kort om Svenska Bankföreningen? 

2. Vad har du för position och vilka är dina ansvarsområden? 

3. Vad är dina egna reflektioner om regeländringarna inom Basel II? 

Reflektioner om regeländringarna inom Basel II 

1. Redogör kring de centrala delarna av regeländringarna? 

2. Vilka regeländringar är väsentligast ur Svenska Bankföreningens perspektiv? 

3. Har Svenska Bankföreningen i allmänhet förtroende till regeländringarna och varför? 

4. Anser Svenska Bankföreningen att det ändrade regelverket är anpassat till banksektorn 
och varför? 

5. Hur uppfattas bankverksamheten att påverkas av de åtstramningar som 
regeländringarna innebär?  

Reflektioner om finansiell stabilitet 

1. Regeländringarna inom Basel II har till syfte att förbättra de vaga reglerna i tidigare 
Basel II för att främja den finansiella stabiliteten inom banksektorn. Anser Svenska 
Bankföreningen att regeländringarna kommer att leva upp till detta syfte? 

2. På vilket sätt uppfattas regeländringarna uppnå finansiell stabilitet inom banksektorn? 

3. Finner Svenska Bankföreningen att regeländringarna inom Basel II kan förhindra 
bankkriser liknande de som uppstod år 2008? Varför? 

4. Vad har drivkraften varit med införandet av de ändrade reglerna? Är det för att öka 
stabiliteten inom banksektorn eller finns det fler faktorer? 

Reflektioner om intressenter 

1. Hur uppfattas regeländringarna påverka olika intressenter? Såsom låntagare, långivare, 
banker och samhällsekonomin? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Sparbanken Rekarne 

och Sörmlands Sparbank 
Inledande frågor 

1. Vad har du för position och vilka är dina ansvarsområden? 

2. Vad är dina egna reflektioner om regeländringarna inom Basel II? 

Reflektioner om regeländringarna inom Basel II 

1. Redogör kring de centrala delarna av regeländringarna? 

2. Vilka regeländringar är väsentligast ur bankens perspektiv? 

3. Har banken i allmänhet förtroende till regeländringarna och varför? 

4. Anser banken att det ändrade regelverket är anpassat till banksektorn och varför? 

5. Hur uppfattas bankverksamheten att påverkas av de åtstramningar som 
regeländringarna innebär?  

Reflektioner om finansiell stabilitet 

1. Regeländringarna inom Basel II har till syfte att förbättra de vaga reglerna i tidigare 
Basel II för att främja den finansiella stabiliteten inom banksektorn. Anser banken att 
regeländringarna kommer att leva upp till detta syfte? 

2. På vilket sätt uppfattas regeländringarna uppnå finansiell stabilitet inom banksektorn? 

3. Finner banken att regeländringarna inom Basel II kan förhindra bankkriser liknande de 
som uppstod år 2008? Varför? 

4. Vad har drivkraften varit med införandet av de ändrade reglerna? Är det för att öka 
stabiliteten inom banksektorn eller finns det fler faktorer? 

Reflektioner om intressenter 

1. Hur uppfattas regeländringarna  påverka olika intressenter? Såsom låntagare, 
långivare, banker och samhällsekonomin? 
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