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I 

FÖRORD 
 
När uppsatskrivandet nu kommit till sitt slut vill vi passa på att tacka de personer som 
gjort det möjligt för oss att genomföra studien. 
  
Först och främst vill vi rikta ett varmt tack till respondenterna på bankerna för att de 
tog sig tid att medverka. Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare 
Staffan Boström som med stort engagemang väglett oss genom hela denna process. 
Utöver detta vill vi tacka våra opponenter som kommit med värdefulla synpunkter 
under studiens gång. 
 
Västerås, 31 maj 2013 
 
 
 
 
 

Frida Hoffmann      Kajsa Ljungqvist Jansson 
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QUESTION: What strategies have the four major Swedish banks used to fulfill 

the recommendations from Finansinspektionen regarding higher 
level of Core tier 1 capital and how have they allocated the costs 
included? 

 What consequences have the banks experienced so far as they 
have started to adjust to the new requirements? 

PURPOSE: The purpose of this study is to describe what strategies have 
formed the basis of the four major Swedish banks to manage with 
the increasing demands on the Core tier 1 capital from 
Finansinspektionen. The study also intends to evaluate what 
consequences the changes have had so far and who have been 
charged with the costs that the demand brings. 

METHOD: The method used was of a qualitative nature where the secondary 
data collected was from books and reports. The primary data 
collected was from personal interviews and was then later 
analyzed using the secondary data collected. 

CONCLUSION: All of the major Swedish banks now meet the requirements that 
Finansinspektionen imposes on its Core tier 1 capital. The numbers 
that differ between banks depends on what strategy has been 
used. It was found during the study that the banks that revised 
their pricing was also the banks that are at the top in terms of 
Core tier 1 capital ratio. The consequence of the new requirement 
appears to have been a greater focus on having the right 
customers and the right cost to manage the costs that the new 
requirement brings. 
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FRÅGESTÄLLNING: Vilka strategier har de svenska storbankerna använt sig av för att 

uppnå kravet på högre kärnprimärkapital samt fördela 

kostnaderna som medföljer? 
Vilka konsekvenser har det hittills fått för bankerna då de redan 

börjat anpassa sig till kravet? 
SYFTE: Syftet med studien är att beskriva vilka strategier som legat till 

grund för att de fyra svenska storbankerna skall klara av det högre 

kravet på kärnprimärkapital som Finansinspektionen ställer. 
Undersökningen ämnar även utvärdera vilka konsekvenser 

förändringarna har fått hittills för bankerna och vem som har 
belastats med kostnaden för det ökade kärnprimärkapitalet.  

METOD: Metoden som använts var av kvalitativ karaktär där sekundärdata 
som samlats in varit från böcker, rapporter och artiklar. 

Primärdata har samlats in från personliga intervjuer och 
analyserades sedan med hjälp av sekundära datan. 

SLUTSATS: De svenska storbankerna har implementerat tydliga strategier för 
att uppfylla Finansinspektionens krav. Det visade sig att de banker 

som använt sig av att se över sin prissättning också var de banker 
som ligger i topp vad gäller kärnprimärkapitalrelationen. 

Konsekvensen av det nya kravet har blivit ett större fokus på att 
ha rätt kunder samt kostnadsfokus för att på så vis täcka upp för 

de kostnader som kravet medför.
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DEFINITION 
 

I det här avsnittet kommer vi att ge en kortare beskrivning av begrepp som ger 

läsaren en bättre förståelse för vidare läsning. 

 

STORBANK 

I Sverige benämns Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB som de fyra svenska 

storbankerna då de tillsammans har en stark ställning totalt sett på den svenska 

bankmarknaden. Marknadsandelarna varierar mellan de olika delmarknaderna men på 

inlåningsmarknaden är andelen som de fyra storbankerna håller 66 procent. Då de 

fyra storbankerna är konkurrenter med varandra och skillnaden är stor mellan deras 

tjänster, kunder, priser och distributionssätt är det i grunden fel att tala om bankerna 

som en enad grupp (Svenska Bankföreningen, 2013c). 

Trots att de nämnda bankerna bör skiljas på kommer de i uppsatsen att benämnas 

som de fyra storbankerna. 

 
KAPITALTÄCKNINGSLAGEN 

En bank måste kunna skydda sig från oförutsedda förluster som kan uppkomma på 

grund av de risker som banken utsätts för. Det kan vara risk för förlust vid utlåning 

och övrig verksamhet. Därför finns ett krav på banker som innebär att de måste hålla 

ett minimikapital (Finansinspektionen, 2001). Den första februari 2007 trädde den 

senaste Lagen om kapitaltäckning (2006:1371) och stora exponeringar samt 

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning 

och stora exponeringar i kraft. Kapitaltäckningslagen innehåller bestämmelser 

gällande kapitalbas och kapitalkrav och det är i första hand marknads- och 

kreditrisker som bestämmelserna om kapitalkrav behandlar.  

 
KÄRNPRIMÄRKAPITAL 

Bankernas kärnprimärkapital innefattar eget aktiekapital och upparbetade vinster 

(Sveriges Riksdag, 2011). 
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RISKVÄGDA TILLGÅNGAR (RWA) 

Summan av exponeringar i form av kredit-, marknads- och operativa risker i 

balansräkningen och i åtaganden utanför balansräkningen, värderade och riskvägda 

enligt gällande kapitaltäckningsregler (Swedbank, 2013). 

 

KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATION 

Kvoten mellan kärnprimärkapital och riskvägda tillgångar (Swedbank, 2013). 

 
FINANSKRIS 

Det är ett måste att krediter och betalningsmedel finns tillgängliga för att tjänste- 

och varuproduktionen ska fungera flytande i en marknads- och penningekonomi. 

Brister finansmarknaden i sin uppgift att omfördela risker i ekonomin och tillgodose 

likviditetsbehovet kan en finanskris uppstå. Vissa ekonomer menar att finanskriser är 

en naturlig följd av konjunkturcykeln och att det är därför de återkommer med viss 

regularitet i det kapitalistiska ekonomiska systemet. Den starka kopplingen till 

konjunkturrörelserna i den reala ekonomin gör att regeringen och dess finanspolitik är 

av stor vikt för stabiliteten i finanssektorn (NE, 2013). 

 
FINANSINSPEKTIONEN 

Finansinspektionen är en myndighet som får sitt uppdrag av riksdag och regering och 

som har som uppgift att övervaka företagen på finansmarknaden. Uppdraget innebär 

att Finansinspektionen ska bidra till att det finansiella systemet fungerar 

verkningsfullt och motsvarar kravet på stabilitet. Vidare ska Finansinspektionen 

arbeta för ett väl fungerande konsumentskydd i finanssektorn (Finansinspektionen, 

2013b). Det är regeringens regleringsbrev som anger hur Finansinspektionens 

verksamhet ska styras. Mål för verksamheten och vilka uppdrag som ska utföras anges 

i regleringsbrevet. Det finns också en förordning som framställer vad 

Finansinspektionens mål, uppgifter och ansvar är. De uppgifter och ansvar som är 

gemensamma för alla myndigheter beskrivs i en verksförordning  (Finansinspektionen, 

2013c). 

 



Definition 

	  

EKOFINRÅDET 

Rådet i ekonomiska och finansiella frågor som består av medlemsstaternas ministrar 

med ansvar för ekonomi och finans. Rådet sammanträder en gång i månaden 

(Consilium). 
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1. INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund som har för avsikt att väcka 

intresse för den fortsatta studien. Bakgrunden leder vidare till en problematisering 

som formulerar studiens syfte samt forskningsfrågor som skall besvaras.  

 

1.1 BANKER SOM FÖRETAG 
Effektiva och tillförlitliga system gällande finansiering, sparande, riskhantering samt 

betalningsförmedling är av stor betydelse för den ekonomiska välfärden i Sverige. 

Banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag och övriga 

företag inom den finansiella sektorn sköter systemen. De finansiella företagen stod 

för nästan 4 procent av den samlade produktionen i Sverige år 2011, uttryckt i BNP. 

På den svenska finansmarknaden är det banker, försäkringsbolag och bostadsinstitut 

som är de största grupperna av företag, mätt i balansomslutning, där bankerna står 

för 40 procent av marknaden. Förändringstrycket är stort inom finanssektorn och de 

etablerade företagen har utvidgat sin verksamhet samtidigt som nya företag har 

etablerat sig på marknaden. Branschglidningen där banker kombinerar sin rörelse 

mellan bank- och försäkringsverksamhet har varit en central del i förändringen 

(Svenska Bankföreningen, 2013a). 

 

Universalbanker är de banker som kan erbjuda alla typer av finansiella tjänster och är 

representerade på en stor del av finansmarknaden. Det är främst de fyra storbankerna, 

Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som uppmärksammas bland dem. Mellan 

de stora bankerna finns många likheter, men även olikheter då deras utbud på 

produkter, typ av kunder, tjänster samt prissättning varierar (Svenska bankföreningen, 

2013b). Pris och kvalitet är av stor vikt för konkurrensen på marknaden då 

konsumenter strävar efter att hitta de bästa alternativen. Finansiella tjänster är ofta 

kombinerade utifrån en rad olika villkor och ingår i diverse produktpaket. Det här 

innebär att storbankerna precis som vilka företag som helst är konkurrenter både med 
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varandra och alla andra företag på den finansiella marknaden 

(Konkurrensverket/Konsumentverket, 2001).  

1.2 BAKGRUND 

1.2.1 DEN FINANSIELLA KRISEN 2008  
Under hösten 2008 gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs, det kom att 

vara startskottet på en ny finanskris. Det centrala i krisen har varit de högt belånade 

bankerna där viss del av belåningen har legat utanför bankernas balansräkningar, dvs. 

skulderna överstiger tillgångarna. Redan i början av 2007 kunde tecken ses på att det 

rådde problem i ekonomin då räntor på lån kopplade till den amerikanska 

bostadsmarknaden började stiga. Lehman Brothers konkurs ledde till att det gick från 

att endast råda en finansiell oro till att bli en akut finansiell kris. Anledningen till det 

var att många banker, institut och fonder hade stora exponeringar inom Lehman 

Brothers (Riksbanken, 2009). 

1.2.2 INTERNATIONELL HANTERING AV KRISEN 
Det centrala genom hela krisen har varit oron för att fler finansiella institut skall gå i 

konkurs. Då det globala finansiella systemet befann sig i ett sådant osäkert läge och 

för att inte riskera att ännu en bank eller annan finansiell aktör skulle gå i konkurs har 

regeringar erbjudit garantier och kapitalinjektioner. Myndigheterna i USA och Europa 

har försökt att avvärja finanskrisen på flera olika sätt. Eftersom bankerna har haft 

svårt att låna upp pengar, både på lång och kort sikt, har centralbankerna främst fått 

bidra med stora tillskott av likviditet via lån mot säkerhet. För att dämpa 

finanskrisens effekter på den makroekonomiska utvecklingen har centralbankerna 

även fått sänka räntorna hastigt vid flera tillfällen efter slutet på 2008 (Riksbanken, 

2009). 

 

Trots de åtgärder som vidtagits krävs det fortsatta insatser för att förbättra det 

globala finansiella systemet för att minska risken för eventuella nya finansiella kriser. 

För att inte regleringarna skall ge mer negativa än positiva konsekvenser är det viktigt 

att förändringarna är noga planerade och väl motiverade (Riksbanken, 2009). 
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1.2.3 SVENSKA FINANSIELLA SYSTEMET - OMVÄRLDENS BETYDELSE 
En global finanskris i kombination med att den internationella konjunkturen avmattas 

kraftigt kan få stora effekter på det svenska finansiella systemet. Sverige är en liten 

öppen ekonomi med en omfattande utrikeshandel vilket gör att landet är beroende av 

vad som händer i omvärlden. De svenska bankerna har även de blivit mer beroende av 

omvärlden då länder är mer sammanlänkade idag. Ungefär 60 procent av bankernas 

balansomslutning består av marknadsfinansiering från internationellt beroende 

marknader. Utlandsverksamheterna för bankerna har därmed ökat markant de senaste 

tio åren vilket också leder till att förhållandena i omvärlden får allt större effekter 

även på vår ekonomi (Riksbanken, 2009). 

1.2.4 SVERIGES ÅTGÄRDER MOT KRISEN 
De svenska bankerna har sedan flera år tillbaka varit lönsamma och därmed kunnat 

bygga upp betydelsefulla buffertar. Men trots det har bankerna haft svårigheter med 

finansieringen och det kräver att de svenska myndigheterna vidtar ett antal olika 

åtgärder. För att värna om den finansiella stabiliteten och för att mildra effekterna 

från den rådande finanskrisen har Riksbanken vidtagit flera åtgärder. Fokus har legat 

på att tillföra likviditet, både till marknaden men även till enskilda finansiella 

institut. För att stärka upp kapitalsituationerna i de finansiella företagen har 

Finansinspektionen ändrat reglerna för kapitaltäckningen inom kreditinstitut och 

värdepappersföretag. Syftet med regeländringen är att försöka få de finansiella 

företagen att ha en större andel andra finansiella instrument än aktier i sin kapitalbas 

vilket skulle leda till en starkare kapitalsituation i de företagen (Riksbanken, 2009). 

Högre krav vill alltså sättas på bankernas kärnprimärkapital vilket innefattar eget 

aktiekapital och upparbetade vinster (Sveriges Riksdag, 2011). 

1.2.5 KAPITALTÄCKNINGSKRAVET - REGELÄNDRINGENS PROCESS  
Anders Borg krävde vid ett finansministermöte i april 2011 att Sverige skulle ha 

möjligheten att ställa högre kapitaltäckningskrav på sina banker än de övriga EU-

länderna gör. Det här är av stor vikt då en bank måste kunna skydda sig från 

oförutsedda förluster som kan uppkomma på grund av de risker som banken utsätts 

för. EU höll vid den här tidpunkten på att ändra lagstiftningen för bankernas 

kapitaltäckningskrav och vid finansiella lagstiftningar är det normalt att EU-
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kommissionen tar beslut även om en övre gräns på de krav som EU-länderna får ställa 

på sina banker. Trots kritik från de svenska bankerna anser Anders Borg att det är 

nödvändigt för att bankerna skall bli säkrare. I en intervju med Sveriges Radio sa 

Anders Borg att han vill säkra att Sverige har en sådan möjlighet och han är övertygad 

om att de har argument som talar för att starkare banker också är säkrare banker. 

Borg menar vidare att det är bra för svenska banker att de på lånemarknaden 

uppfattas som starkare. Samtidigt anser han att ett ökat ansvarstagande hos 

bankägarna kommer att gynna skattebetalarna. Att bankerna sedan blir mindre 

riskfyllda är något som kommer att vara fördelaktigt för bankägarna. Anders Borg 

anser därför att i det stora hela kommer det slutligen att vara bra även för bankerna. 

Kravet kommer dock att kunna medföra mindre utdelning till aktieägarna samt ett 

ökat sparande av vinster. Vid mötet i Ungern var det fler länder som kunde hålla med 

Anders Borg och redan där vann han visst stöd för den svenska strategin om de 

hårdare kraven på bankernas kapitaltäckning (Möller, 2011). I syfte att undvika 

uppkomsten av likviditetskriser och därmed skydda de finansiella systemen från 

framtida kollaps.  

 

Vid Ekofinrådet i Bryssel den 8 maj 2012 kunde finansministrarna enas om de nya 

kapitaltäckningskraven för banker och andra kreditinstitut (CRD 4). Beslutet innebar 

att förhandlingar kunde påbörjas mellan det danska ordförandeskapet och EU-

parlamentet för att nå en slutlig överenskommelse. Sverige kan därmed ställa högre 

krav på sina egna banker oberoende av andra länder och det var någonting som gjorde 

finansminister Anders Borg nöjd. Han uttalade sig efter mötet ”Nu har vi möjlighet 

att uppnå 10 procents kärnprimärkapital under 2013 och 12 procent under 2015. 

Sammantaget innebär det att vi får ett väsentligt mer robust finansiellt system, 

något som är särskilt viktigt eftersom det svenska banksystemet är stort och 

beroende av internationell finansiering, vilket skapar en riskfaktor.” (Anders Borg, 

Regeringskansliet, 2012)   
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Den 5 mars 2013 samlades finansministrarna än en gång för ett rådsmöte i Bryssel och 

återigen var det reviderade kapitaltäckningskravet en viktig fråga. För att Sverige 

skall kunna införa ytterligare krav för sina fyra storbanker är det av stor vikt att 

flexibiliteten i kapitaltäckningsreglerna från maj 2012 bevaras i den nya 

kompromissen (Regeringskansliet, 2013).  

1.2.6 BASELACKORDET 
Baselackordet är en överenskommelse från 1988 mellan länderna inom G-10 där de 

kom överens om allmänna principer för beräkning av kapitaltäckning. Reglerna 

fastställer minimikraven för omfattningen av det riskbärande kapital som banker 

tvingas ha. Syftet med överenskommelsen var att åstadkomma liknande 

konkurrensförhållanden för banker som är internationellt aktiva samt att bidra till 

sundhet och säkerhet i banksystemet. Trots att utfallet av reglerna var positivt ansåg 

Baselkommittén i december 1998 att reglerna om kapitaltäckning måste moderniseras 

för att anpassas till utvecklingen i bankerna. Även synen på hur reglering och tillsyn 

ska ta itu med de svårigheter som kan vara grund till finansiell instabilitet har 

förändrats under de här åren (Finansinspektionen, 2002). I december år 2007 trädde 

därför Basel II i kraft, både i svensk lagstiftning och inom EG-rätten. 

 

Efter den senaste finansiella krisen blev det uppenbart att de tidigare reglerna i Basel 

II behövde ses över. För att skärpa minimikraven och öka kravet på bättre och mer 

kapital i alla internationellt verksamma banker har därför Baselkommittén tagit fram 

ett nytt regelverk; Basel III. Det kommer innebära att kapitaltäckningskravet på 

kärnprimärkapital, vilket är det mest förlustabsorberande kapitalet, kommer att stiga 

till 7 procent. Syftet med det nya regelverket är att skapa ett stabilare finansiellt 

system och ett sätt att förhindra framtida finansiella kriser (Sveriges riksbank, 2010).  
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1.3 PROBLEMATISERING 
Finansinspektionen, finansdepartementet och Riksbanken stödjer Basel III men ett 

problem är dock att de här institutionerna anser att Sveriges fyra storbanker bör gå 

längre än minimikraven då det kommer leda till att Sverige är bättre förberedda för 

eventuella framtida finansiella kriser. Kärnprimärkapitalet bör därför enligt dem nå 

10 procent under 2013 och 12 procent under 2015.  

 

Finansinspektionen (2011a) menar att regeländringen, som innebär högre 

kapitalbuffertar och stabilare finansiering, kommer att generera mindre riskfyllda 

kreditinstitut. Det kan dock komma att medföra kostnader för kreditinstituten genom 

att bankerna exempelvis måste investera viss del av sin upplåning i tillgångar med 

relativt låg avkastning. Vidare menar Finansinspektionen (2013a) att det finns två 

möjliga åtgärder för att täcka de ökade kostnaderna. Antingen bör aktieägarna godta 

en lägre avkastning på sitt investerade kapital, på så vis blir det aktieägarna som får 

ta kostnaderna. Den andra åtgärden som kreditinstituten kan använda sig av är att 

höja priserna på utlåning och på sina tjänster, för att på så vis lägga över kostnaderna 

på sina kunder. 

 

Basel III har alltså inte trätt i kraft ännu, ett nytt direktiv och en ny förordning 

diskuteras fortfarande i EU. Däremot står det klart att de fyra storbankerna, även om 

reglerna ännu inte trätt i kraft, redan har börjat anpassa sig till de kommande kraven 

(Finansinspektionen, 2013a). Har Finansinspektionens strategi om högre krav på 

kärnprimärkapital fått några konsekvenser hittills för de fyra svenska storbankerna 

och hur har storbankerna gått tillväga för att uppnå kravet? Ämnet kan tänkas vara 

intressant för både aktieägare samt bankernas kunder då det som tidigare nämnt finns 

en kostnad i och med det som kommer att behöva fördelas på någon part.  
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1.4 SYFTE  
Syftet med studien är att beskriva vilka strategier som legat till grund för att de fyra 

svenska storbankerna skall klara av det högre kravet på kärnprimärkapital som 

Finansinspektionen ställer. Undersökningen ämnar även utvärdera vilka konsekvenser 

förändringarna har fått hittills för bankerna och vem som har belastats med kostnaden 

för det ökade kärnprimärkapitalet.  

1.5 FRÅGESTÄLLNING 
Finansinspektionen har som mål att införa ett högre krav på kärnprimärkapital för de 

fyra storbankerna än EU kräver.  

* Vilka strategier har bankerna använt sig av för att uppnå kravet samt fördela 

kostnaderna som medföljer? 

* Vilka konsekvenser har det hittills fått för bankerna då de redan börjat anpassa sig 

till kravet? 

1.6 AVGRÄNSNING 
Basel III innehåller flera olika bestämmelser som kommer att påverka svenska banker 

och kreditinstitut. Vår studie har avgränsats till reglerna gällande högre nivå på 

kärnprimärkapital. Studien har även avgränsats till de fyra svenska storbankerna 

Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea då det är de bankerna som kravet än så 

länge gäller för och därmed inlett processen att anpassa sig.  
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1.7 UPPSATSENS DISPOSITION 
 

 

  Figur 1. Uppsattsens disposition. (Egenarbetad figur) 

Inledning	  

Metod	  

Referensram	  

Empirisk	  
beskrivning	  

Analys	  &	  
Diskussion	  

Slutsats	  

Det inledande kapitlet innehåller en 
bakgrund, problematisering, studiens 

syfte, forskningsfrågor, avgränsning samt 
uppsatsens disposition. 

 
 

I metodkapitlet beskrivs studiens 
forskningsdesign, det valda 

tillvägagångssättet samt metodens 
giltighet. 

 
 

 
I kapitlet kommer strategiteorier, 

ekonomistyrning samt regelverket Basel III 
att redogöras. 

 
 
 

I kapitlet Empirisk beskrivning presenteras 
primär data som samlats in vid 

intervjutillfällena. 
 
 
 
 

I analyskapitlet kommer empirin att 
analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen. 
 
 
 

I det avslutande kapitlet presenteras de 
slutsatser som har kunnat dras utifrån 

analysen. Studiens syfte och frågeställning 
kommer att besvaras. 
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2 METOD 
 
I metodkapitlet beskrivs forskningsdesignen, tillvägagångssättet för insamling av 

information, metodens giltighet och kritik av vald metod. 

 

2.1 FORSKNINGSDESIGN 
Metoden som använts för att besvara våra forskningsfrågor är en kvalitativ intervju. 

Kvale (2009) beskriver en typ av kvalitativ intervju som halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Det är en intervju där forskaren söker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv (Kvale, 2009, s. 43). Dalen 

(2007, s. 27,30-32) beskriver samma typ av intervju som den semistrukturerade 

intervjun, vilken är den vanligaste formen av intervju. I en sådan intervju riktas 

samtalet in på teman genom förutbestämda frågor i en intervjuguide, på så vis 

uppmuntras intervjupersonen till att tala fritt kring de ämnen som vill belysas under 

intervjun. 

 

Semistrukturerade intervjuer har använts i uppsatsen. Då syftet med undersökningen 

är att ta reda på vilka strategier de fyra storbankerna använt sig av för att nå det nya 

kravet på en högre kapitaltäckning, behöver fasta frågor ställas. Samtidigt är det 

fördelaktigt om intervjupersonerna tillåts tala fritt kring frågorna då syftet även är 

att se vilka konsekvenser kravet har lett till hittills för bankerna. Respondenter som 

skulle kunna beskriva ämnet på ett tillförlitligt sätt med goda insikter skulle kunna 

vara chefer för bankkontor. Kontorschefer på de fyra svenska storbankerna i 

närliggande region har kontaktats. En intervjuguide har utformats samt att 

intervjupersonerna gavs möjligheten att tala fritt kring frågorna för att få en så bred 

förståelse som möjligt av hur bankerna blivit påverkade av det förändrade 

kapitaltäckningskravet.  

 

 



Metod 
 

10 

Under avsnittet Empirisk beskrivning kommer den data som samlats in genom 

intervjuerna att presenteras under tre frågor för att ge läsaren en så tydlig struktur 

som möjligt. Bankernas kärnprimärkapitalrelationer som redovisades i årets första 

kvartalsrapporter från 2013 samt i årsrapporterna från 2010 kommer att sättas in i ett 

diagram för att ge läsaren en tydlig bild av skillnaderna mellan bankerna.   

2.2 INTERVJUGUIDE 
En intervjuguide kan användas för att beröra alla frågor och teman under en intervju 

samt för att hålla samtalet flytande. Vid utformandet av en intervjuguide är det 

viktigt att begrunda form och innehåll. Form innebär att en situation skapas som är 

dynamisk och låter samtalet vara levande. Att ha innehåll i åtanke betyder att 

frågorna knyts an till undersökningens problemställning. För att skapa en god 

stämning mellan forskaren och intervjupersonen är det fördelaktigt att inleda 

intervjun med uppvärmningsfrågor. De viktigaste frågorna i en intervjuguide är de 

tematiska frågorna som syftar till att nå ett brett ämne och låter intervjupersonen 

utveckla sina svar utifrån så liten påverkan som möjligt av intervjuaren (Esaiasson, 

2007, s. 298, 301). 

 

En intervjuguide utformades inför intervjutillfällena för att senare kunna användas på 

plats till att strukturera upp intervjuerna med. Intervjuguiden var till fördel för den 

här studien då samma frågor lätt kunde ställas till de olika respondenterna. För att 

uppnå en god stämning inleddes intervjuerna med att två uppvärmningsfrågor ställdes 

som Vilken befattning har du inom banken? samt Hur länge har du arbetat inom 

banken? För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning användes tolv tematiska 

frågor och intervjuerna avslutades med uppföljningsfrågor för att bekräfta att 

frågorna och svaren har uppfattats korrekt. För att undvika att intervjupersonerna 

besvarade frågorna med endast ja och nej användes frågor som inleds med Var? Hur? 

Vilka? vilket också leder till ett öppnare samtal. 
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2.3 OPERATIONALISERING 
Operationaliserbarhet handlar om att koppla ihop begrepp, teorins språk, med 

indikatorer som är undersökningens språk (Bell, 2007). En grundregel när en 

intervjuguide utformas är att frågorna utformas utan akademiskt språk. De skall vara 

korta, tydliga och lätta att förstå för att inte större delen av intervjutiden skall 

behöva ägnas åt att forskaren tvingas förklara det hen i grunden söker reda på 

(Esaiasson, 2007, s. 298). 

 

Vid utformningen av intervjuguiden har ett språk som är begripligt använts samt med 

frågor som är lätta för intervjupersonerna att förstå. Modellen som intervjufrågorna 

är baserade på förklarades kortfattat vid intervjutillfället för att översätta begreppen 

och även göra de begripliga. Frågorna utformades utifrån tre kategorier, strategier, 

konsekvenser och kostnader, för att besvara syfte och frågeställning. 

2.4 INSAMLING AV DATA  
Sekundärdata har samlats in från Finansinspektionens egna rapporter via deras 

hemsida för att ge en beskrivning av Finansinspektionens strategier samt böcker inom 

ämnena strategi och ekonomistyrning. Då studien är genomförd under perioden då 

företag ger ut sina kvartalsrapporter från första perioden 2013 kommer empirin att 

stärkas upp med sekundärdata i form av ett diagram som visar storbankernas 

kärnprimärkapitalrelation för det kvartalet samt från årsrapporterna 2010. 

 

För att söka reda på vilka planerade strategier som har legat till grund för att de fyra 

bankerna skall lyckas nå det högre kravet på kapitaltäckning har primärdata samlats 

in genom att chefer inom de fyra storbankerna har intervjuats. Chefer på de lokala 

bankkontoren kontaktades via mail samt telefon och svar erhölls från kontorscheferna 

på Handelsbanken, Nordea samt SEB att de kunde medverka. I kontakten med 

Swedbank hänvisade kontorschefen vidare till en kreditchef som kunde delta i en 

intervju. Vidare kommer respondenterna inte att beskrivas närmare då de hålls 

anonyma. Intervjuerna tog ungefär 15 minuter att utföra och genomfördes på 

respektive bankkontor. Respondenterna gav en generell bild av deras strategier för 

att klara Finansinspektionens krav samt konsekvenserna som uppstått hittills.  
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2.5 ANALYSMETOD 
För att förenkla analysarbetet har de personliga intervjuerna spelats in och 

transkriberats vilket ger möjligheten att kunna gå tillbaka i materialet. I analysen har 

den empiri som insamlats från intervjuerna med bankerna kopplats samman med 

fakta från den teoretiska referensramen. Bankernas strategier och tankar kring 

kostnader och konsekvenser jämförs och diskuteras. Analysdelen innehåller egna 

reflektioner kring den data som samlats in och slutsatserna som dragits presenteras 

under avsnittet Slutsatser där studiens frågeställningar samt syfte besvaras. 

2.6 METODENS GILTIGHET 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som brukar användas då det talas om 

metodens giltighet. Validitet, som betyder giltighet, syftar till att forskarna mäter det 

som är avsett att mäta vilket kommer vara avgörande för att nå trovärdiga slutsatser. 

Medan reliabilitet betyder tillförlitlighet och syftar till att undersökningen mäts på ett 

tillförlitligt sätt samt ger samma resultat om den genomförs igen vid ett senare 

tillfälle (Esaiasson, 2007, s. 61, 63, 71). 

 

Validitet och reliabilitet användes för att beskriva giltigheten i undersökningen. De 

frågor som ställdes under studien var: Mäts det relevanta i sammanhanget för att 

besvara vår frågeställning? Mättes det på ett tillförlitligt sätt? 

Undersökningsmetoden anses giltig och tillförlitlig då intervjupersonerna som valdes 

ut var kontorschefer och en kreditchef inom de fyra storbankerna som följaktligen bör 

ha god insikt i frågan och svara sanningsenligt.  

2.7 KÄLLKRITIK 
Då sekundärdata hämtas från sekundära källor så som internet bör en kritisk syn 

användas vid granskande av data då detta är information som ständigt förändras samt 

uppdateras. Prövning av validitet samt reliabilitet har använts vid inhämtning av all 

data oberoende av vilken källa de hämtats från. Sekundära källorna kan emellertid ses 

som säkra då de främst består av exempelvis Finansinspektionen, Sveriges riksbank 

och regeringskansliet.   
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2.8 METODKRITIK 
Den kritik som framförs är att respondenten på Swedbank hade en position som 

kreditchef och därför kan tänkas ha djupare inblick i ämnet samt besitta annan 

information än kontorscheferna. 
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3 REFERENSRAM 
 
I följande kapitel förklaras de referensramar samt teorier som kommer att användas 

för att tolka det insamlade empiriska materialet.  

 

3.1 STRATEGI OCH STYRNING AV FÖRETAG 
Ekonomistyrning handlar om att styra med ekonomisk information som medel där 

målet är att nå en god ekonomi. Fokus ligger på att hushålla med organisationens 

resurser samt att planera långsiktigt hur strategiskt viktiga resurser skall kunna 

utvecklas och användas på bästa sätt. Styrningen innebär att det är en part som styr 

och att någon annan blir styrd, men det handlar inte om att det skall vara centralstyrt. 

Målet är att förbättra kommunikationen inom en organisation för att på så vis kunna 

bli konkurrenskraftig, inte genom att ledningen självständigt planerar och beslutar om 

hur styrningen skall gå till. En god ekonomistyrning är en förutsättning för att kunna 

decentralisera en organisation. Om ledningen kan lita på att medarbetarna ute i 

verksamheten är välinformerad kan de överlåta mer ansvar till dem som arbetar 

längre ut i organisationen (Nilsson et. al., 2010, s. 15). Tidigare ansågs det att 

utgångspunkten i ekonomistyrningen var att mål och strategier skulle fastställas på 

central nivå inom organisationen. Idag finns en insikt om att både chefer och 

medarbetare besitter kunskaper och information som är av stor vikt för planeringen av 

strategier (Nilsson et. al., 2010, s. 87). 

 

Formulering av strategier är en process som handlar om att besluta vilka mål som vill 

uppnås med en organisation samt hur de skall gå tillväga för att nå målen (Anthony & 

Govindarajan, 2007, s. 9). Att planera långsiktigt och identifiera samt förbereda sig 

för de möjliga framtider som en organisation kan stöta på, är centralt i 

strategiarbeten. En strategi skall kunna ge en väl motiverad förklaring på varför en 

organisation kommer att kunna utvecklas väl och inta en stark position gentemot sina 

konkurrenter. Författarna till Ekonomistyrning för konkurrenskraft tror inte att det är 

möjligt att uppnå en sådan position utan att göra en långsiktig förberedelse.  
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För att inte riskera att låsa sig och vara begränsad till att endast följa en strategisk 

plan som inte böjer sig för förändringar, gäller det att ha en medvetenhet om 

alternativa händelseförlopp i organisationens framtid. Organisationer och såväl 

offentlig sektor behöver därför hitta en balans i den långsiktiga planeringen för att 

ändå hålla sig flexibel (Nilsson et. al., 2010, s. 123). Nilsson m.fl. (2010, s. 125) anser 

att även om en strategi inte har blivit genomförd fullt ut så är den inte misslyckad då 

den kan ha fört en organisation i rätt riktning. 

3.2 MINTZBERG’S MODELL 
Mintzberg menar att ledningen kan komma att missa det viktiga samspelet mellan de 

planerade och de realiserade strategierna om de har för stor tillit till de formellt 

beslutade strategierna. Ledningen gör en analys av vad framtiden kommer att ge och 

beroende på vad analysen visar kommer endast en del av de planerade strategierna, 

Intended strategy, att realiseras, Deliberate strategy. De realiserade strategierna, 

Realized strategy, är i slutändan de strategier som ledningen valde att implementera 

men även de strategier som med tiden växer fram beroende på vad framtiden visar 

och därmed vilka möjligheter som dyker upp, Emergent strategies. Många gånger då 

strategier dyker upp med tiden är det varken passande eller möjligt att ledningen 

granskar strategierna innan de implementeras (Nilsson et. al., 2010, s. 126). 

 

Figur 2. Mintzberg’s modell (Källa: Nilsson et. al., 2010, s. 125) 
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3.3 PORTER’S TRE BASSTRATEGIER 
För att skapa en försvarbar ställning i en bransch behövs konkurrensstrategier. Ett val 

av en unik strategi som är en reflektion av företagets speciella omständigheter är den 

absolut bästa. Enligt Porter kan emellertid tre allmänna konkurrensstrategier 

urskiljas: 

Kostnadsöverlägsenhet innebär att ett företag lägger fokus på att ha en låg kostnad 

på sina produkter i förhållande till sina konkurrenter. Service, kvalitet och andra 

områden får dock inte förbises i jakten på att ha det lägsta priset på marknaden. För 

att nå en kostnadsöverlägsenhet på en marknad krävs många gånger att företaget har 

en relativt hög marknadsandel alternativt någon annan fördel på marknaden. 

Differentiering innebär att den produkt eller tjänst som företaget erbjuder är så unik 

i till exempel design eller teknologi att den på så sätt innebär en konkurrensfördel. 

Väljer ett företag en differentieringsstrategi så ska inte kostnaderna vara det 

huvudsakliga strategiska målet men de får heller inte försummas. 

Fokusering innebär att företagen fokuserar på en särskild köpargrupp, en del av 

sortimentet eller en geografisk marknad. Fokus ligger på att tillfredsställa en viss 

målgrupp och att det innebär att företaget kan tillgodose målgruppen mer effektivt 

än dess konkurrenter som har en vidare inriktning. Genom att, i jämförelse med dess 

konkurrenter, bättre tillgodose målgruppens behov kan resultatet bli att företaget 

uppnår differentiering men det kan också innebära kostnadsöverlägsenhet i och med 

ombesörjandet av målgruppens behov. Väljer ett företag att använda sig av en 

fokuseringsstrategi kan det alltså innebära antingen hög differentieringsgrad eller en 

lågkostnadsposition sett från målgruppens håll, men det kan också innebära bådadera. 

Ett val av fokuseringsstrategi innebär också att den totala marknadsandelen begränsas 

och därför måste en avvägning göras mellan försäljningsvolym och lönsamhet (Porter, 

1983, s. 52-57). 
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3.4 FINANSINSPEKTIONENS STRATEGI 
Finansinspektionen anser att stabila banker är det bästa sättet att förebygga framtida 

finansiella kriser och ställer därför krav på banker och kreditinstitut. Syftet med att 

skapa stabilare banker resulterar även i att riskerna minskar för de svenska 

skattebetalarna (Finansinspektionen, 2011a). 

 

Finansinspektionen kräver att kärnprimärkapitalrelationen för Handelsbanken, 

Nordea, SEB och Swedbank bör vara minst 10 procent från den första januari 2013 och 

12 procent från den första januari 2015. Det finns skäl som väger tungt till varför 

kravet ställs just på storbankerna. I förhållande till den svenska ekonomin är bankerna 

mycket stora och har tillsammans balansräkningar som är flera gånger större än 

Sveriges BNP. Skulle en av storbankerna hamna i en situation där de behöver räddas 

kan det komma att medföra stora kostnader för samhället och skattebetalarna. De 

svenska storbankerna finansierar sig i stor omfattning genom att låna i utländsk valuta 

vilket kan komma att leda till stora problem för den svenska samhällsekonomin om 

det uppstår oväntade negativa störningar på de internationella kapitalmarknaderna 

(Finansinspektionen, 2011a). 

3.5 BASEL III 
Bankers balansräkningar innehåller en relativt liten andel eget kapital, i jämförelse 

med icke-finansiella företag, som över tid dessutom har minskat. Det är tänkt att 

bankernas förluster ska kunna täckas med det egna kapitalet. Efter den senaste 

finanskrisen har man lärt sig att kraven på det egna kapitalet behöver bli högre 

(Finansinspektionen, 2013a). Baselkommittén utfärdade därför i december 2010 

regelverket för Basel III vilket är en utbyggnad av Baselackordet. Regelverket 

innehåller de nya globala regleringsstandarderna för bankernas kapitaltäckning och 

likviditet. Basel III är en utbyggnad av Basel II och innebär att kraven förstärks på 

både graden av kapitaltäckning som på kvalitén på kapitalet (Finansinspektionen, 

2010). Lägsta nivån för kärnprimärkapital kommer i Basel III att sättas till 7 procent av 

de riskvägda tillgångarna från 2019. Reglerna är emellertid endast minimiregler och 

tillåter att länder kan sätta individuella striktare krav (Finansinspektionen, 2011b). 

Syftet med vidareutvecklingen av Basel II är att i högre grad än förut öka bankernas 
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motståndskraft samt förhindra framtida finanskriser. De svenska reglerna kommer att 

ändras då EU införlivar regelverket i sina direktiv (Finansinspektionen, 2012). 
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4 EMPIRISK BESKRIVNING 
 
I följande kapitel beskrivs den information som samlats in vid intervjutillfällena. För 

att ge läsaren en tydlig bild av ämnet beskrivs empirin under underrubriker.  

 

4.1 BANKERNAS KÄRNPRIMÄRKAPITALRELATIONER 
Storbankernas kärnprimärkapitalrelationer som redovisades i årets första 

kvartalsrapporter från 2013 samt i årsrapporterna från 2010 har ställts upp i ett 

diagram för att ge en tydlig bild av skillnaderna mellan bankerna samt för att 

presentera nyckeltal inför den kommande analysen.

 

Figur 3. Diagrammet visar bankernas kärnprimärkapitalrelationer enligt deras 
delårsrapporter januari-mars 2013 samt årsrapporterna 2010. (Egenarbetad figur) 
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4.2 VILKA STRATEGIER HAR DE FYRA STORBANKERNA ANVÄNT SIG AV FÖR ATT UPPNÅ HÖGRE 

KRAV PÅ KAPITALTÄCKNING? 
Kontorschefen på Handelsbanken beskrev varje Handelsbankenkontor som fristående 

företag där målsättningen är låga kostnader och nöjda kunder, en kombination som 

han tror kommer generera goda resultat. Handelsbanken fokuserar på långsiktighet 

och stabilitet som också är nyckelord inom banken. Kontorscheferna arbetar efter 

målet att nå så bra resultat som möjligt, utan att vara styrda efter budgetar och 

ramar. Förändringarna som krävdes för att nå det högre kravet på kapitaltäckning var 

en ledningsfråga. Handelsbanken tog snabbt beslutet att anpassa sig till reglerna 

genom att reglera prissättningen mot kund, dvs. priserna höjdes. Respondenten 

menar att de egentligen inte genomfört några större förändringar på kontorsnivå, men 

att viss utlåning har blivit dyrare.  

 

Kontorschefen på Nordea berättar att banken satt upp egna mål om att de ska hålla 

en kärnprimärkapitalrelation på 17 procent i januari 2015. Anledningen till att de satt 

ett ännu högre mål, än kravet från Finansinspektionen, är för att på så vis kunna bli 

en ledande bank som klarar svängningar. De övergripande strategierna som legat till 

grund för att Nordea ska klara kraven har planerats centralt av ledningen. 

Strategierna om hur kontoret sedan skall arbeta för att ledningens strategier skall 

kunna realiseras planeras däremot på lokal nivå. Ledningen har tagit fram en plan där 

fokus ligger på att öka intäkterna samt på kostnads- och kapitaleffektiviteten. Det här 

innebär att banktjänstemännen fokuserar mer på vilka produkter och tjänster som är 

mest lönsamma och kapitaleffektiva. Nordea fokuserar även på att öka sina sparande-

affärer samt att utlåning sker till kreditvärdiga kunder. Inom Nordea har de en tydlig 

uppföljning av sina mål där de ser över resultatet som kontoren och även banken som 

helhet levererar. 

 

De direktiv som kreditchefen på Swedbank gett till bankkontoren i sin region för att 

klara av de nya kraven är större fokus på att låna ut till rätt kunder, det är det som är 

själva kärnan i bankverksamhet. Om rätt kunder tas in samt att banken gör en korrekt 

bedömning av dem och deras säkerheter blir banken också kapitaleffektiv, menar han. 
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Idag arbetar Swedbank efter ett regelverk som heter IRK-foundation vilket innebär att 

banken kan, med hjälp av deras egna statistikmodeller, bedöma kundernas 

återbetalningsförmåga. Vad gäller bedömningen av säkerheten, dvs. vad banken 

förlorar på säkerheterna om det går fel, används ett mer schabloniserat system.  

Respondenten hoppas att det ska bytas ut mot ett system där banken istället tar hjälp 

av sin egen historik och statistik för att bedöma vad bankerna förlorar om något går 

fel. Han menar vidare att det kommer styra bankens kapitaltäckning då de riskvägda 

tillgångarna som ska kapitaltäckas kommer hamna mer rätt bedömningsmässigt vilket 

också gör banken effektivare. Swedbanks kreditchef betonar vikten av kvalitet i allt 

de gör, både i bedömningar och i de system som används för att verifiera det. 

Swedbank följer upp återbetalningstalen och de riskvägda tillgångarna månadsvis. 

Respondenten påtalar att ett RWA-mål inte är något bra mål då även nya, bra kunder 

ökar måttet som även måste kapitaltäckas. Han menar därför att det inte behöver 

vara dåligt om RWA ökar. 

 

Kontorschefen på SEB berättar att de genom utbildningar med efterföljande 

uppföljning får sina mål och strategier förmedlade från ledningen som i sin tur fått 

sina strategier från Finansinspektionen. De har fokuserat på att se över om säkerheter 

är rätt registrerade i datasystemen och att de IT-stöd som finns stämmer och fungerar 

korrekt. De mål och strategier som förmedlas till bankerna följs upp månatligen i 

rapporter där bankens ställning kan utläsas exakt.  

4.3 HUR HAR BANKERNA FÖRDELAT KOSTNADERNA SOM MEDFÖLJER? 
Handelsbankens val av strategi för att klara Finansinspektionens krav leder samtidigt 

till att de täcker upp för den ökade kostnaden som medföljer. Det ökade priset ut mot 

kund har belastat främst företag där finansiering blivit dyrare än för privatkunder.  

 

Nordea täcker upp för den ökade kostnaden genom att fokusera på 

kostnadseffektivitet när de säljer sina produkter till kunderna. Banken satsar framåt 

genom att arbeta mot en ökning av kundbasen och sina intäkter. Möjligtvis kan 

respondenten se att bolånemarginalen, som idag ligger lite högre än tidigare, är 

någonting som kunden belastats med. Bolånemarginalen är skillnaden mellan den 
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kostnad som kunden betalar för sitt bolån och bankens kostnad för upplåningen. 

Däremot förändras marginalen från dag till dag och eftersom den tidigare legat på den 

här nivån har kontorschefen svårt att analysera om det är ett resultat av de högre 

kravet på kapitaltäckning eller om det endast är en tillfällighet. 

Respondenten på Swedbank berättar att banken är inne i en fas där de omprissätter 

krediter. Han menar att likväl som kapitalkravet utvecklas så gör också risken för 

kunden det. Att prissättning mot kund påverkas är på grund av de ökade kostnaderna 

och riskerna. Genom att ha rätt pris till rätt kund är de effektiva och kan ta hem 

vinster på den vägen. En väl genomförd sådan process leder till både nöjda kunder 

och aktieägare. Lyckas inte omprissättningarna täcka kostnaderna som medföljer 

kravet på högre kärnprimärkapital minskar utrymmet för aktieägarna, respondenten 

menar dock att det inte är deras målsättning. 

 

Att ta rätt betalt av sina kunder är av stor vikt för SEB, det innebär att de varken ska 

ta för mycket eller för lite betalt. SEBs system styrs på så sätt att när de räknar pris 

så är det beroende av hur mycket kapital en kund utnyttjar. Det kommer förmodligen 

bli lite dyrare för en kund som utnyttjar mer kapital och för en kund som utnyttjar 

mindre kapital kommer priset att bli lägre säger respondenten. 

4.4 VILKA KONSEKVENSER HAR DET HITTILLS FÅTT FÖR BANKERNA DÅ DE REDAN BÖRJAT 

ANPASSA SIG TILL KRAVET? 
Handelsbanken tog snabbt beslutet att anpassa sig till kraven på 

kärnprimärkapitalrelation genom att höja priserna ut mot kund. Respondenten menar 

att konkurrenterna inte var lika snabba med den här typen av anpassning. Ett konkret 

exempel som han beskriver är att det blivit dyrare att låna ut till 

bostadsrättsföreningar som vanligtvis förhandlar sig till förmånliga villkor. Det här har 

fått konsekvenser inom banken då de inte kunnat konkurrera om villkoren och därmed 

tappat bostadsrättsföreningar som kunder, vilket är en förlust då det normalt är en 

väldigt säker utlåning.  
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Nordea har arbetat hårt med att effektivisera organisationen där de bland annat 

dragit ner på antal anställda, sänkt kostnader samt infört kostnadstak. Därmed 

fokuserar de på att höja intäkterna genom att minska kostnaderna. 

Banktjänstemännen arbetar ständigt med kostnadsfokus. Respondenten beskriver att 

om de väger mellan att sälja två likvärdiga produkter till kund, skall de sälja den 

produkt som är billigast för Nordea, även om den dyrare har ett starkare varumärke. 

Hittills har respondenten inte kunnat se att Nordea belastat sina kunder med högre 

priser, förutom möjligen bolånemarginalen som idag ligger lite högre och kan vara ett 

följd av kostnaden för högre kapitaltäckning.  

 

För några år sedan låg Swedbank, i förhållande till sina konkurrenter ganska högt vad 

gäller riskvikterna men det har förändrats enligt kreditchefen och Swedbank har blivit 

mer kapitaleffektiv. De riskvägda tillgångarna och riskvikterna är numera bägge av 

sjunkande karaktär men respondenten påpekar emellertid svårigheterna med måttet 

RWA (riskvägda tillgångar) då det ökar i takt med att även nya, bra kunder tas in. I 

framtiden hoppas de bli ännu mer effektiva, de metoder de använder för att mäta och 

riskklassa kunder är under ständig utveckling. Det är viktigt enligt respondenten att 

de metoder som används i så stor grad som möjligt kan bedöma risken att en kund 

inte kan betala tillbaka. 

 

De nya reglerna gällande kapitaltäckning har lett till en större medvetenhet av vad en 

felaktig registrering i datasystemen, gällande säkerheter, får för konsekvenser, menar 

kontorschefen på SEB. Han oroar sig för att regeländringen i framtiden kan leda till 

större och fler kontroller av kunder. Det är främst på företagssidan som reglerna 

påverkar då han menar att privatsidan inte är lika avancerad. Att SEBs aktieägare 

skulle påverkas av kostnaden tror inte respondenten, det har inte styrts på det sättet 

än även om det i media har rapporterats att det borde vara så. 
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4.5 BANKERNAS UPPFATTNING OM FINANSINSPEKTIONENS STRATEGI 
Respondenten på Handelsbanken belyser vikten för samhället av att ha starka banker. 

Att banker inte ska vara så sårbara i tider av finansiella kriser menar han är 

anledningen till att Finansinspektionen har ställt ett högre krav på kapitaltäckning för 

svenska banker. Varför det högre kravet ställs på de svenska bankerna har 

kontorschefen på Nordea inte analyserat kring. Samtidigt berättar hon att banken har 

satt upp ett eget mål på kärnprimärkapitalrelation som är högre än 

Finansinspektionens för att på så vis inta en position som stark och ledande bank. 

Respondenten på Swedbank tror att anledningen till det högre kapitalkravet är ett 

signalvärde till de svenska bankerna att de behöver vara starka för att klara 

konjunktursvängningar. En annan anledning som samma respondent nämner är att 

höja förtroendet för de svenska bankerna. De fyra svenska storbankerna är stora bolag 

i ett litet land med stora delar utomlands, säger kontorschefen på SEB. Han beskriver 

vidare att bankernas affärer utomlands gör att händelser i omvärlden påverkar 

bankerna i Sverige. 
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5 ANALYS & DISKUSSION 
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras materialet löpande med hjälp av de 

teoretiska modeller som tagits upp i kapitlet Teoretisk referensram.  

 

5.1 MINTZBERGS MODELL 

De senaste åren har visat att betydelsen av starka banker är avgörande i tider av 

finansiell oro. Det är viktigt att framförallt storbankerna står starka i sin position och 

det bör därför ställas höga krav på dess finansiering. Den styrning som kommer ifrån 

EUs håll i och med införandet av Basel-reglerna kan ses som en planerad, ursprunglig 

strategi enligt Mintzberg’s modell. Modellen säger även att enbart vissa av de 

planerade strategierna kommer att realiseras och att, beroende på olika 

förutsättningar, så kommer även andra framväxta strategier att implementeras. 

Nilsson menar att de ogenomförda planerade strategierna inte ska ses som ett 

misslyckande då de kan ha fått en organisation i rätt riktning. Basel III innehåller 

enbart minimiregler och kan tolkas som ett klart ställningstagande från EU där de 

anser att varje land bör anpassa sig till reglerna utifrån sina egna förutsättningar. Att 

EUs regelverk byggts på med ytterligare rekommendationer från Finansinspektionen 

bör alltså inte ses som ett misslyckande utan snarare som att den ursprungliga, 

planerade strategin är en utgångspunkt att bygga vidare från. Minimireglerna skapar 

utrymme för Finansinspektionen att komma med kompletterande anvisningar och 

använda sig av andra strategier än de planerade. Strategin för att stärka bankernas 

ställning genom att bl.a. ställa högre krav på bankernas kärnprimärkapital har alltså 

växt fram ur den planerade strategin från Basel III regelverket. Bankerna som sedan 

ska realisera strategierna har på så vis två regelverk att förhålla sig till, även om de 

inte är motstridiga. 
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Figur 4. Vår tolkning av Mintzberg’s modell. (Egenarbetad figur) 

5.2 STYRNING AV BANKERNA 
Nilsson m.fl. beskriver vikten av att överlåta ansvar till de som arbetar längre ut i 

organisationen då de medarbetarna är väl informerade om verksamheten. I den här 

studien kan det jämföras med bankernas möjlighet att själva välja de strategier de 

vill använda sig av för att uppnå Finansinspektionens krav. Samtliga respondenter som 

intervjuats har varit väl införstådda med anledningen till varför åtgärderna har 

behövts sättas in. Den senaste finanskrisen verkar ha resulterat i en bred förståelse 

för vikten av att ha starka banker för att kunna klara av de olika svängningarna på 

finansmarknaden. Varje land bör därför planera långsiktigt men samtidigt vara väl 

medveten om omvärldens betydelse för framtiden. 

 

I Ekonomistyrning för konkurrenskraft beskriver Nilsson m.fl. att ekonomistyrning 

handlar om att planera långsiktigt hur organisationers strategiskt viktiga resurser skall 

utvecklas och användas på bästa sätt. Genom vår studie har det visats att alla 

bankkontor haft en tydlig strategi i processen för att anpassa bankerna till det högre 

kravet på kapitaltäckning. Strategierna har dock skiljt sig mer eller mindre åt mellan 
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de olika bankerna. Styrningen innebär även att en part blir styrd och att en annan 

part styr. I intervjuerna har det återspeglats där samtliga bankkontor beskriver att de 

får sina strategier och mål förmedlade från ledningen och att de flesta besluten 

fattats centralt. 

 

Nilson m.fl. talar däremot vidare om att det inte handlar om att styrningen skall vara 

centraliserad utan en god kommunikation genom hela organisationen är av stor vikt 

för att kunna decentralisera organisationen och på så vis kunna bli konkurrenskraftig. 

Om ledningen litar på medarbetarna som arbetar längre ut i organisationen och 

överlåter mer ansvar till dem kan organisationen ta vara på kunskaper som finns 

närmare verksamheten.  

5.3 BANKERNAS VAL AV STRATEGIER 
Nordeas strategi för att nå högre kapitaltäckning är till stor del en decentraliserad 

strategi där vi kan se att organisationen har stor tillit till verksamheten på 

bankkontoren. I huvudsak har ledningen tagit beslut om att fokus skall ligga på att öka 

intäkterna samt på kostnads- och kapitaleffektiviteten. Hur det sedan skall gå till är 

något som bankkontoren senare får arbeta fram egna strategier för. Här tar 

organisationen till vara på de kunskaper som personalen närmast kund besitter och 

litar på att det är de som vet bäst hur de skall nå ut till nya men även rätt kunder 

samt med de mest kostnadseffektiva produkterna. 

 

Strategin som Nordea i huvudsak kommer att arbeta efter för att täcka upp för den 

ökade kostnaden är att öka kundbasen samt sparandeaffärerna. En konsekvens som 

kravet har lett till för Nordea har varit att de fått genomgå en omorganisering inom 

företaget där de sagt upp anställda, sänkt kostnader samt infört kostnadstak. De har 

vidtagit stora åtgärder för att minska sina kostnader och på så vis öka den 

upparbetade vinsten. De omfattande omstruktureringarna som blivit en konsekvens 

för Nordea har ingen av de andra bankerna behövt genomgå enligt undersökningen. 

Det kan dock ha varit bra för Nordea då de hade en relativt låg 

kärnprimärkapitalrelation för ett par år sedan, vilket kan utläsas av diagrammet med 

bankernas kärnprimärkapitalrelationer från 2010. Det ställningstagande som Nordea 
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har tagit då de valt att fokusera på att effektivisera organisationen istället för att 

belasta kunden med ökade kostnader kan ses som en strategi som även skall verka för 

att uppnå en kostnadsöverlägsenhet gentemot dess konkurrenter. Använder sig ett 

företag av den här konkurrensstrategin menar Porter att det är viktigt att de inte 

tappar fokus på service, kvalitet eller andra områden i sin strävan mot att ha lägst 

pris på marknaden.  

 

Diagrammet i figur 3 visar att SEB däremot hade en bra kärnprimärkapitalrelation 

redan för två år sedan och har inte enligt undersökningen behövt göra lika stora 

förändringar i sitt arbete. Strategin som de arbetat efter har varit mer av att förändra 

det administrativa arbetet. Fokus har även legat på att se över bankens säkerheter. 

De menar att de i sina fysiska dokument alltid har rätt säkerheter men att de sedan är 

rätt registrerade i datasystemen och att de IT-stöd som finns fungerar korrekt är 

någonting som banken fokuserar på just nu. I och med den ökade administrativa 

bördan som kravet har inneburit för SEB bör också den administrativa kostnaden ha 

ökat. Som Finansinspektionen också nämner är det klart att en sådan kostnad måste 

hämtas in någonstans. Kontorschefen på SEB beskriver dock att de inte valt att 

belasta någon part med kostnaden än så länge. De arbetar efter samma 

prissättningssystem som innan kravet, som han vidare beskriver under intervjun, att 

de prissätter efter hur kapitalkrävande en kund är. 

 

Handelsbanken beskriver sig som en försiktig bank vilket kan utläsas av den höga 

kärnprimärkapitalrelation som de ligger på. Att Handelsbanken snabbt tog beslut om 

att höja priserna är en klar strategi för att uppnå det nya kravet samt för att fördela 

kostnaden som kan komma att uppstå. Då kärnprimärkapitalrelationen låg på 16,5 

procent redan 2010, se figur 3, kan det diskuteras om de har varit väl försiktiga. Att 

konkurrera med andra banker som har en lägre prissättning kan bli svårt samtidigt 

som att vara en försiktig bank med hög kärnprimärkapitalrelation även kan vara en 

konkurrensstrategi som Porter kallar differentieringsstrategi. 
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Swedbank, likväl som Handelsbanken, kommer att täcka upp för den ökade kostnaden 

genom att de idag ser över sin prissättning på sina krediter. Swedbanks mål är dock 

att de ska ha rätt pris till rätt kund och därmed inte belasta alla kunder med samma 

kostnad. På så vis hoppas banken kunna bli kapitaleffektiv och generera mer vinst. 

Som tidigare beskrivet angående Handelsbankens val av strategi, för att fördela den 

ökade kostnaden, kan den ökade prissättningen till kund komma att vara negativt för 

den framtida konkurrenskraften. Swedbank menar emellertid att rätt pris till rätt 

kund inte kommer att drabba dem negativt, snarare tvärt om, leda till att både 

kunder och aktieägare är nöjda. Den övergripande strategin som Swedbankkontoren 

arbetar med för att nå Finansinspektionens krav är att lägga ett större fokus på att 

låna ut till rätt kunder med rätt säkerheter.  

 

Respondenten på Swedbank belyser att det finns en problematik med att en ökning av 

kunder även innebär en ökning av de riskvägda tillgångarna som sedan ska 

kapitaltäckas. Det är problematiskt om banker tvingas avvisa en kreditsäker kund på 

grund av att de inte vill öka sina riskvägda tillgångar. Den nya bedömningen av 

säkerheter som Swedbank hoppas få börja använda sig av kommer att innebära dels 

en bättre kapitaltäckning men det bör också innebära en möjlighet för banken att 

göra affärer med fler kunder. Det är tydligt att Swedbank anser att de idag tvingas 

bedöma de riskvägda tillgångarna för högt och att en systemändring skulle göra dem 

mer kapitaleffektiva. Det kommer att innebära en möjlighet för Swedbank att utöka 

sin kundbas utan att de riskvägda tillgångarna ökar i för stor utsträckning. Om 

Swedbank blir godkända att använda den nya metoden för att värdera säkerheter tror 

vi kan leda till att de vidgar begreppet av vad som är rätt kund. Ett större utrymme 

ges för banken att ta in vad som idag skulle klassas som okreditvärdiga kunder. 

 

Då samtliga banker talat om vikten av rätt kunder har vi funderat på om 

regeländringen inneburit en omvärdering av dess kunders kreditvärdighet. Enligt lag 

så ska bankerna bedöma en kunds återbetalningsförmåga, något som också 

kreditchefen på Swedbank tar upp. Kunderna bedöms efter olika kriterier och det är 

också det som ligger till grund för de riskvägda tillgångarna som sedan ska 
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kapitaltäckas. En omvärdering av kunderna där dess återbetalningsförmåga och dess 

risk bedöms bättre innebär också en möjlighet till bättre kapitaltäckning. En enkel 

strategi för bankerna att snabbt få upp sin kärnprimärkapitalrelation bör därför vara 

att omvärdera kunderna och därmed behövs inga vidare åtgärder. Det här kan inte 

tros vara Finansinspektionens ursprungliga tanke då hela grundidén var att göra de 

svenska storbankerna mer stabila och säkra. Skulle situationen vara så att 

regeländringen inneburit att bankerna värderar om sina kunders kreditvärdighet och 

har lägre krav så har det fått en omvänd effekt. 

 

Som ovan nämnt talar bankerna om betydelsen av rätt kunder och rätt säkerheter och 

de kan därför alla sägas använda sig av en fokuseringsstrategi där de lägger vikt på att 

tillfredsställa en viss målgrupps behov. Vad begreppet rätt kund innebär kan så klart 

variera mellan bankerna men svårigheten bör ligga i att tillgodose den utvalda 

målgruppens behov bättre än dess konkurrenter. Porter beskriver att ett val av 

fokuseringsstrategi innebär att den totala marknadsandelen begränsas och att en 

avvägning därför måste göras mellan försäljningsvolym och lönsamhet. Det torde inte 

vara något problem för bankerna då innebörden av att ha rätt kunder också bör 

innebära en hög lönsamhet. Det kan också tänkas att de banker som valt att se över 

sin prissättning som strategi för att uppnå det nya kravet också har som mål att dess 

kunder upplever banken som en försiktig bank och på det viset differentierar sig 

gentemot andra banker. En differentieringsstrategi får emellertid inte innebära att 

man tappar fokus på kostnaderna, de får alltså inte helt utesluta varandra. 

 

Nilson m.fl. talar även om att en strategi ska kunna ge en motiverad förklaring till 

varför en organisation kommer utvecklas väl och bli konkurrenskraftig. En svårighet 

som studien gjort oss medvetna om är att för bankerna utforma strategier som både 

uppfyller Finansinspektionens krav men samtidigt inte gör att de tappar sin 

konkurrenskraft. De strategier som bankerna utvecklat och använt sig av har varierat 

men samtliga har lyckats uppnå kravet från Finansinspektionen. Det bör ännu en gång 

poängteras, som också beskrivs under avsnittet Strategi och styrning av företag, att 

det är av största vikt att strategier är långsiktiga och att de förbereder företaget för 
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möjliga hot i framtider. På en finansmarknad anser vi att det är av största vikt där 

konjunktursvängningar är ett stort hot för de finansiella företagen.  
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6 SLUTSATS 
 
I det avslutande kapitlet ges svar på studiens frågeställning och syfte utifrån analys 

och diskussion. Kapitlet innehåller även förslag till vidare forskning. 

 

Syftet med studien är att beskriva vilka strategier som legat till grund för att de fyra 

svenska storbankerna skall klara av det högre kravet på kärnprimärkapital som 

Finansinspektionen ställer. Undersökningen ämnar även utvärdera vilka konsekvenser 

förändringarna har fått hittills för bankerna och vem som har belastats med 

kostnaden för det ökade kärnprimärkapitalet.  

6.1 VILKA STRATEGIER HAR BANKERNA ANVÄNT SIG AV FÖR ATT UPPNÅ KRAVET SAMT 

FÖRDELA KOSTNADERNA SOM MEDFÖLJER? 
Samtliga banker som intervjuats har visat stor förståelse för varför Finansinspektionen 

kommit med rekommendationer om högre krav på kärnprimärkapital än vad EUs 

regelverk Basel III förespråkar. Att bankerna tar rekommendationerna på allvar syns i 

deras rapporter där samtliga av de svenska storbankerna redan nu ligger på en 

godkänd nivå, trots att det ännu inte är ett krav.  

 

För att nå de godkända nivåerna har bankerna använt sig av olika strategier. 

Handelsbanken har sett över sin prissättning ut mot kund och det är just den banken 

som idag har högst kärnprimärkapitalrelation. Trots svårigheterna att förklara för 

kunderna varför banken är dyrare än en konkurrent verkar det vara en effektiv åtgärd 

för att snabbt få upp kärnprimärkapitalet och samtidigt visa sig som en trygg och 

säker bank. Swedbank har likväl som Handelsbanken valt att se över sin prissättning 

men har som huvudsaklig strategi valt att fokusera på att låna ut till rätt kunder med 

rätt säkerheter. Banken arbetar även för att finna ett bättre system för hur de 

värderar kundernas riskvägda tillgångar. Nordea, som med sin 

kärnprimärkapitalrelation på 10,3 procent ligger lägst i förhållande till de andra 

storbankerna, har inte fokuserat på att justera sin prissättning. De uppnår emellertid 

fortfarande en godkänd nivå och teoretiskt möjligt är det ett vinnande, långsiktigt 

koncept att istället fokusera på att öka sin kundbas för att få in det extra kapital som 
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behövs. Samma bank har även valt att fokusera på att effektivisera organisationen för 

att sänka kostnaderna och på så vis höja intäkterna. SEB har fokuserat på att se över 

att säkerheterna är rätt registrerade i datasystemen för att på så vis undvika att 

administrativa misstag leder till att de hamnar fel i mätningen av bankens 

kapitaltäckning.  

 

Den medföljande kostnad som ett högre krav på kärnprimärkapital innebär menade 

Finansinspektionen att antingen aktieägarna eller bankens kunder skulle bli belastade 

med. Då ingen av bankkontoren under intervjutillfällena menat att aktieägarna är 

tänkta att belastas är en rimlig slutsats att bankerna valt att fokusera den extra 

kostnaden på befintliga och framtida kunder. 

6.2 VILKA KONSEKVENSER HAR DET HITTILLS FÅTT FÖR BANKERNA DÅ DE REDAN BÖRJAT 

ANPASSA SIG TILL KRAVET?   
Det nya kravet på högre kärnprimärkapital har inneburit konsekvenser för bankerna. 

Ett större krav på bankerna har inneburit olika konsekvenser såsom omorganisering, 

omprissättningar samt ett mer omfattande administrativ arbete. En gemensam 

konsekvens som samtliga banker nämnde under intervjuerna var att ett större fokus 

har satts vid att de bedömer sina kunder rätt och att de har rätt säkerheter. Som 

nämnt i analysen får det här inte komma att missbrukas och resultera i att bankerna 

värderar om sina kunders kreditvärdighet för att på så vis höja sitt kärnprimärkapital.  

 

Studien har visat att Finansinspektionens rekommendationer har lett till att bankerna 

varit tvungna att utforma strategier för att nå de mål, och senare krav, som ställs. 

Finansinspektionens strategi för att öka bankernas stabilitet verkar ha lett till att 

bankerna i större utsträckning än förut lägger mer vikt vid bedömningen av sina 

kunder. Därför kan det sägas att det i förlängningen har inneburit en större 

medvetenhet och en attitydförändring hos bankerna. En attitydförändring som innebär 

en större förståelse för vikten av starka banker. Det är positivt om 

Finansinspektionens strategi kunnat uppnå ett förändrat synsätt både hos banker som 

måste se över vilka kundrelationer de skapar men även hos kunderna som får en 

större förståelse för de risker som uppstår då de lånar pengar. Det här kan komma att 
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leda till en säkrare finansmarknad som kommer stå starkare vid eventuella framtida 

finanskriser. 

6.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
VILKA STRATEGIER HAR BANKERNA ANVÄNT SIG AV FÖR ATT UPPNÅ KRAVET SAMT FÖRDELA 

KOSTNADERNA SOM MEDFÖLJER? 

De svenska storbankerna har implementerat tydliga strategier för att uppfylla 

Finansinspektionens krav. Det visade sig att de banker som använt sig av att se över 

sin prissättning också var de banker som ligger i topp vad gäller 

kärnprimärkapitalrelationen. 

• Handelsbanken har sett över sin prissättning ut mot kund. 

• Swedbank har fokuserat på att låna ut till rätt kunder med rätt säkerheter och 

arbetar för att finna ett bättre system för hur de värderar kundernas riskvägda 

tillgångar. 

• SEB har fokuserat på att se över att säkerheterna är rätt registrerade i 

datasystemen för att på så vis undvika att administrativa misstag leder till att 

de hamnar fel i mätningen av bankens kapitaltäckning. 

• Nordea har effektiviserat organisationen för att sänka kostnaderna och på så vis 

höja intäkterna samt fokuserat på att öka sin kundbas. 

VILKA KONSEKVENSER HAR DET HITTILLS FÅTT FÖR BANKERNA DÅ DE REDAN BÖRJAT ANPASSA 

SIG TILL KRAVET?   

• Konsekvensen av det nya kravet har blivit ett större fokus på att ha rätt kunder 

samt kostnadsfokus för att på så vis täcka upp för de kostnader som kravet 

medför. 

• I förlängningen har Finansinspektionens krav inneburit en större medvetenhet 

och en attitydförändring hos bankerna. Det är positivt om Finansinspektionens 

strategi kunnat uppnå ett förändrat synsätt både hos banker som måste se över 

vilka kundrelationer de skapar men även hos kunderna som får en större 

förståelse för de risker som uppstår då de lånar pengar. 
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6.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
I studien kom det fram att Handelsbanken och Swedbank fokuserar en del på hur de 

bedömer sina kunder och deras risker. Den beräknade risken för en kund avgör vilken 

kostnad det kommer att bli för kunden på tjänsterna de köper samtidigt som det 

kommer att påverka kärnprimärkapitalrelationen i banken. Det skulle vara intressant 

att i en vidare forskning reda ut om bankerna bedömer kunderna annorlunda idag än 

tidigare för att kärnprimärkapitalrelationen skall se bättre ut. 

 

En annan tanke som uppstått under studiens gång har varit att det skulle vara 

intressant att se om bankernas vinster har blivit högre på grund av de nya reglerna 

gällande kärnprimärkapitalet. Det ökade kapitalkravet handlar trots allt om att 

bankerna måste spara mer aktiekapital och upparbetade vinster. 
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BILAGA 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
Uppvärmningsfrågor	  
Vad har du för befattning inom banken? 
 
Hur länge har du arbetat inom banken? 
 
Om kapitaltäckningsgraden 
Vad håller ni för kärnprimärkapitalrelation idag? 
 
Anders Borg hoppas på att de svenska bankerna ska kunna uppfylla ett 
kapitaltäckningskrav på 12 procent under 2015, tror du att det kommer att gå? 
 
Vad tror du har varit det huvudsakliga målet med rekommendationerna om högre 
kapitaltäckningskrav än Basel III?  
 
Mintzbergs modell 
Är det centralstyrt vilka förändringar ni behöver göra på kontoret för att anpassa er 
till det högre kravet på kapitaltäckning? 
 
Hur förmedlas mål och strategier till bankerna? 
 
Hur följs planeringen upp? 
 
Vilka förändringar har ni fått direktiv om som skall genomföras för att uppnå högre 
kapitaltäckningskrav?  
 
Vad har ni genomfört för förändringar här på kontorsnivå gällande de kommande 
kapitaltäckningsreglerna i Basel III? 
 
Om du inte genomfört alla förändringar som du fått direktiv om, vad är det som gjort 
att du endast genomfört en del? 
 
Konsekvenser och kostnader 
Vilka konsekvenser har ni kunnat se hittills utifrån förändringarna? 
 
Vilka konsekvenser förväntar ni er i fortsättningen? 
 
En följd av de nya reglerna är en ökad kostnad för kreditinstituten, hur har ni tänkt 
täcka upp för den här kostnaden? 
 
Eventuella uppföljningsfrågor 


