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SAMMANFATTNING 
Uppsatsens titel:  Basel II- Riskbedömningarna inom Pelare II 

Seminariedatum:  2008-01-18 

Ämne/kurs:   FEKK01 Examensarbete Kandidatnivå HT-07 

Författare:   Therese Dahl, Stefan Hansson, Patricia Zajdel 

Handledare:  Gunnar Wahlström  

Fem nyckelord:  Basel II, Pelare II, tillförlitlighet, stabilitet, kapitaltäckning 

Syfte:  Denna uppsats ämnar ge en inblick i Basel II-reglernas pelare II och 

undersöka hur dessa reglers utformning uppfattas dels av storbankerna 

och av finansinspektionen, samt hur de ser på det utökade samarbetet 

med varandra. Vidare ämnar undersökningen också försöka ta reda på 

hur det kommer att påverka stabiliteten på finansmarknaden och vad de 

nya sätten att arbeta får för effekt på förutsebarheten i den information 

som lämnas. 

Metod:  Vi använder oss av en induktiv ansats metod där vi går från teori till 

empiri. Forskningsansatsen är av den kvalitativa metoden då vi 

intervjuat tre banker och Finansinspektionen.  

Teoretiska perspektiv: Kapitlet börjar med att ge läsarna en introduktion av Basel II reglerna, 

därefter presenters den institutionella teorin. Kapitlet avslutas med en 

förklaring av olika risker en bank kan utsättas för. 

Empiri:  I empirin undersöks resultat som kommit fram av intervjuerna. Detta 

kapitel har delats in i olika kapitel för en bättre överskådlighet. För 

bättre förståelse har vi analys i empirin. 

Resultat:  Resultatet är sammanställt tillsammans med empirikapitlet. Bankerna 

och Finansinspektionen är nöjda med implementeringen av Basel II. 

Bankerna har inte sett några större komplikationer med Basel II mer än 

att de har fått mer arbete med rapportering, vilket de ser positivt på i 

framtiden när de kommit in i det nya systemet. 
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ABSTRACT 
Title:  Basel II- Risk assessments in pillar II 

Seminar date:    2008-01-18 

Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration,    

Undergraduate level, 15 University Credit Points (UPC or ECTS-cr) 

Authors:                      Therese Dahl, Stefan Hansson, Patricia Zajdel 

Advisor:                      Gunnar Wahlström  

Key words:  Basel II, Pillar II, reliance, financial stability, capital requirements 

Purpose:  The study aims at giving an image of pillar II in the framework of Basel 

II. The study also examines how the construction of the rules is 

experienced by the biggest banks in Sweden and the supervisor of the 

financial market. The extended interaction between these institutions is 

also interpreted. The purpose of the study is also to investigate the effect 

of the new Basel framework on the stability of the financial market and if 

the information produced in compliance with the framework increases the 

predictability of the market. 

Methodology: The study uses a qualitative method with an inductive approach. The     

research is based on interviews with three banks and the supervisor of the 

Swedish financial market. 

Theoretical perspective: The study presents the Basel II Accord in the view of the three pillars. 

Key institutions are presented with focus on the roles they play in the new 

framework. A critical perspective derives from articles and literature 

posing opinions on role making, risk modeling and problems with the 

Basel II Accord.  

Empirical foundation:  Answers performed in interviews by respondents from Handelsbanken, 

SEB, Nordea and Finansinspektionen 

Conclusions:  The stability of the financial market is not easily correlated with the 

implementation of the new Basel II framework. Respondents in the study 

have all a positive view of the new rules and the opportunities they open. 

But critique is also presented that negative affects may appear. Still, the 

implementation has just started and is supposed to be finished in 2010. 
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This result in statements performed as prognoses of the future, which 

limits the study to research of experiences in this stage of the 

implementation. Pillar II is experienced to be an important part of the 

framework, but illuminates by the compliance to pillar III which poses 

requirements on companies’ disclosures. The interaction between the 

banks and Finansinspektionen is working properly, which is crucial for 

the framework’s success.  
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1. Inledning 

I detta kapitel behandlas uppsatsens bakgrund och problemformulering. Problemdiskussionen i 

uppsatsen leder fram till forskningsfrågan. För att läsarna ska förstå uppsatsens handling 

presenteras syftet i detta kapitel. En kortare disposition presenteras i slutet, för en överblick vad 

följande kapitel innehåller. 

1.1. Bakgrund 

Dagens ekonomiska samhälle är långt ifrån fullt stabilt och förutsebart. Finanskriser som 

framkommit av stabilitetsrubbningar i ekonomin har i historien avlöst varandra på olika sätt, på 

olika marknader och med olika djupgående konsekvenser.1 Den ena krisen liknar sällan den andra. 

Uppkomsten av en finanskris byggs ofta upp av en inte tidigare upplevd kompott förutsättningar på 

marknaden2, vilket gör dem svåra att förutspå.3 Finansmarknadens olika delar kan befinna sig i 

olika skeden och om vi upplever kraftig recession i en marknadsdel kan det utlösa en viss typ av 

kris till exempel en valutakris, börskris eller bankkris. 

 

Utmärkande för ett krisdrabbat segment på marknaden är hög spekulationsgrad före krisutbrottet. 

Spricker en spekulationsbubbla som byggts upp över tid kan det få stränga konsekvenser på 

finansmarknaden i stort. Förloppen i de djupare och svårare kriserna har dock historiskt följt 

generellt likartade mönster. Före krisutbrotten har läget på finansmarknaden kännetecknats 

högkonjunkturstendenser, ökad penningmängd, prisstegringar och höjda inflationsförväntningar, 

ökad inlåning i bankerna som möjliggör en kreditexpansion, hårdare konkurrens mellan 

kreditinstitut och ökad fokusering på kvantitet istället för kvalitet och säkra kreditprövningar.4 När 

finanskrisen väl är ett faktum kännetecknas den av en ”exceptionellt djup nedgång i den 

ekonomiska aktiviteten”5. Man upplever minskad penningmängd, deflation och kreditåtstramningar. 

Dessutom kan företag få likviditetsproblem med de höga räntorna och svårt att amortera sina 

skulder. Betalningsinställelser tvingas fram vilka leder till konkurser.6 En bankkris har därför starka 

samband med en finanskris då ekonomin vänder ner i en depression och låntagare, företag som 

                                                 
1 Lindgren - Bankkrisen 
2 Bergström - Securum 
3 Lindgren - Bankkrisen 
4 Ibid. 
5 Hagberg och Jonung - Ekonomisk debatt 
6 Lindgren - Bankkrisen 
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privatpersoner, får svårt att uppfylla sina låneförpliktelser som resulterar i kreditförluster för 

bankerna. 

 

I början på 1990-talet inträffade en av Sveriges hittills svåraste finansiella kriser. Den orsakades av 

många faktorer tillsammans. Krisen hade föregåtts av en närmast chockartad ökningstakt av 

kreditutlåningen under 1980-talet. Kreditmarknaden var tidigare i högre grad styrd av staten som 

reglerade bankernas kreditutlåning. 1985 avreglerades kreditmarknaden vilket ledde till ökad 

efterfrågan och utbud av krediter.7 Samtidigt var det vid denne period hög inflation och negativ 

realränta. Dessa händelser gjorde att belåningen under en femårsperiod ökade med 153 procent. 

Samtidigt under denne period var det en stark nedgång i kommersiella fastigheter och bostäders 

värde. Detta på grund av en avveckling av valutareglering vilket ledde till att det blev mer lönsamt 

att inverstera i fastigheter utomlands8. Många av de säkerheter som tagits i fastigheter för krediter 

blev därför inte värda lika mycket och en stor orolighet uppstod om kredittagarnas 

återbetalningsförmåga. En skattereform under 1989 resulterade dels i lägre inflation till följd av 

sänkta skatter, men även högre lånekostnader.9 En kombination av alla dessa händelser var 

bakomliggande orsaken till att den finansiella krisen utbröt. Bankkrisen som följde av att 

fastighetsbubblan sprack förde med sig skarp kritik mot på vilket sätt utlåning och kreditprövningar 

hade utförts av kreditinstituten före krisutbrottet10. Kraven på tillsyn över dessa viktiga samhälleliga 

funktioner skärptes och reglerna som utformats av Baselkommittén fick ökad betydelse för 

eftersträvan av en stabilare finansmarknad11. 

 

1974 bildades Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) i efterföljd av en 

turbulent internationell valuta- och bankmarknad där den tyska banken Herstatts konkurs blev 

startskottet för höjda krav på åtgärder som kunde medföra ökad stabilitet i de finansiella systemen12. 

Herstatt var ingen storbank, på 35: e plats i storleksordningen bland tyska banker, men dess stora 

andel handel på valutamarknaden som ledde fram till undergången visade på risker som krävde 

ökad tillsyn och reglering genom internationella åtgärder.13 Baselkommittén som grundades av 

representanter för tio länder, däribland Sverige, har framställt regler och rekommendationer för hur 

                                                 
7 Hagberg och Jonung - Ekonomisk debatt 
8 Wallander - Bankkrisen 
9 Afrell - Bankkris 
10 Ibid. 
11 Finansinspektionen, rapport 2002: 8 
12 http://www.bis.org/bcbs/history.htm 
13 Finansinspektionens tillsyn i ett Basel II-perspektiv 
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bankerna skall räkna fram sitt kapitalbehov, en buffert för eventuella kreditförluster. Dessa 

rekommendationer utformades i sin första version i Basel I reglerna, som senare har fått en 

uppdaterad och utförligare version i Basel II reglerna. Sverige har ingen skyldighet att följa Basel-

reglerna, men överenskommelser mellan länderna har lett fram till EG-direktiv som är överordnade 

svensk lag och måste implementeras av svenska staten. Den 1 februari 2007 infördes Basel II 

reglerna i Sverige och gäller nu för svenska företag.14 

 

1.2. Problemdiskussion 

De nya kapitaltäckningsreglerna inom Basel II har behandlats tidigare i flertalet akademiska 

uppsatser och indikerat att reglerna välkomnas generellt av bankerna som viktiga och nödvändiga. 

Det har även påståtts att storbankerna med de nya mer avancerade riskmätningsmetoderna kommer 

att kunna sänka sitt kapitaltäckningskrav med så mycket som 58 procent, vilket givetvis måste vara 

ett incitament för bankerna att välja dessa. Dessutom förväntas det indirekt ge en hög rating av 

ratinginstitut till storbankerna som är en viktig faktor i bankernas verksamheter.15 

 

Ur samhällsekonomisk synvinkel visar det sig fördelaktigt med rätt allokerade riskbedömningar, 

vilka kan frigöra kapital med ökade investeringsmöjligheter för de aktörer som upplever ett minskat 

kapitalbehov. Dessutom ska prissättningen av bankernas produkter i större utsträckning kunna 

justeras efter risknivån, vilket kan ge en mer rättvis och robust marknad.16 

Reglerna har dock också medfört stora kostnader för speciellt storbankerna som valt att använda sig 

av de mer avancerade riskmätningsmetoderna, många nyanställningar av personal med hög 

kompetens har krävts inom området. Modellerna för riskmätningshantering är dessutom ifrågasatta 

om de anses tillförlitliga då risk är ett komplext ämne att beräkna. Tveksamheten ligger i om den 

ökade riskkontrollen verkligen ger det förväntade positiva resultatet. Trots detta är alltså 

uppfattningen hos storbankerna att regleringen är positiv, nyttan överväger kostnaderna. Men 

kostnaden ökar, även Finansinspektionen får en större roll med de nya reglerna som kräver ökad 

tillsyn från deras sida. Finansinspektionen som myndighet är finansierad av de företag den skall 

övervaka, med de avgifter som krävs av företagen för detta17. Den nya regleringen innebär att 

interaktionen mellan företagen och finansinspektionen ökar. Beroende på hur det arbetet utvecklar 
                                                 
14 Finansinspektionen, rapport 2005: 8 
15 Forsell & Lönnqvist - Basel II medför stora krav 
16 Finansinspektionen, rapport 2002: 8 
17 www.fi.se 
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sig kan storbankernas uppfattning över priset de får betala för den ökade tillsynen möjligtvis 

komma att ändras.  

 

Även om reglerna överlag är välkomna och anses vara positiva pågår det debatter om problem kring 

regelverket. Då marknaden regleras förstärks den statliga övervakningen. En samhällsordning anses 

vara svår att finna mellan statens reglering och organisationernas praxis.18 Tolkningsproblem kan 

även uppkomma mellan olika länder och banker.    

 

Basel II-reglerna består av tre pelare, pelare I som behandlar minimikapitalkraven för marknads-, 

kredit- och operativ risk, pelare II som ställer krav på riskbedömningar i ett större perspektiv och 

pelare III som riktar in sig på en ökad externredovisning19. Denna uppsats riktas mot behovet av en 

närmare inblick i pelare II av dessa regler där tillsynen av och interaktionen med 

Finansinspektionen framställs. I pelare II ska företagen ge en övergripande bild av sina 

exponeringar genom en metod som kallas för intern kapitalutvärdering (IKU) och 

finansinspektionen skall genomföra granskningar av denne genom ett samlad kapital (SKB)20. 

Företagen skall bedöma de risker de räknat fram inom pelare I i ett samlat perspektiv vilket 

finansinspektionen skall bedöma kvaliteten i. Skillnaden mellan kapitalkravet i pelare I och pelare II 

skapar oroligheter som är ett aktuellt problem att ta hänsyn till. Men vad kommer det att innebära 

för stabiliteten på finansmarknaden i allmänhet och bankernas motståndskraft mot finansiella 

påfrestningar i synnerhet? Är de samlade bedömningarna av sina exponeringar från storbankerna 

tillförlitliga eller finns det något mått av godtycklighet inom dessa? Hur tillförlitlig är 

finansinspektionens tillsyn av dessa bedömningar? Det intressanta är om det utökade tillsynsarbetet 

och riskberäkningarna i slutändan ger en stabilare finansmarknad. När en tids högkonjunktur och 

stabil finansmarknad verkar ha drabbats av orosmoment efter de nya reglernas inträdande är detta 

speciellt intressant.   

 

1.3. Forskningsfråga 

Hur tillförlitliga är bankernas övergripande riskbedömningar inom Basel II reglernas pelare II och 

medför de i praktiken en mer förutseende finansmarknad med ökad säkerhet som följd? 

                                                 
18 Puxty - Accounting, organisations and society 
19 Rapport 2005: 8 - Finansinspektionen 
20 www.fi.se 
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1.4. Syfte 

Denne uppsats ämnar ge en inblick i Basel II reglernas pelare II och undersöka hur dessa reglers 

utformning uppfattas dels av storbankerna men också av finansinspektionen, samt hur de ser på det 

utökade samarbetet med varandra. Vidare ämnar undersökningen också att försöka ta reda på hur 

reglerna kommer att påverka stabiliteten på finansmarknaden och vad de nya sätten att arbeta får för 

effekt på förutsebarheten i den information som lämnas. 

 

1.5. Disposition 

Kapitel 2: Litteraturgenomgång 

I detta kapitel läggs litteraturen fram som kommer att användas som kunskapsbas genom uppsatsen. 

Kapitlet börjar med en presentation om Baselkommittén och reglerna de gett ut för kapitaltäckning. 

Vidare presenteras teorier kring institutionell teori och risk för en djupare förståelse kring ämnet.   

 

Kapitel 3: Metod 

Tillvägagångssättet med att samla in och bearbeta information kommer presenteras i detta kapitel. 

Vi samlar in information i metoden för att kunna utreda vårt syfte och få fram information till 

forskningsfråga. 

 

Kapitel 4: Presentation av vår empiri och analys 

I detta kapitel presenteras vår empiri och analys av undersökningen. Här har vi sammanställt och 

analyserat våra intervjuer. För att läsarna lätt ska kunna följa vår text så rekommenderar vi att titta 

på bilagorna där intervjuguide finns. 

 

 

Kapitel 5: Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras slutdiskussionen kring det studerade ämnet. Här besvaras 

forskningsfrågan och reflektioner kring slutsatsen presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till 

framtida studier inom ämnesområdet. 
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel läggs litteraturen fram som kommer att användas som kunskapsbas genom 
uppsatsen. Kapitlet börjar med en presentation om Baselkommittén och reglerna de gett ut för 
kapitaltäckning. Vidare presenteras teorier kring institutionell teori och risk för en djupare 
förståelse kring ämnet.   

2.1. Basel II 

För att lättare förstå hur Litteraturgenomgången sitter ihop har vi valt att göra en figur för att läsaren 
lättare ska se den röda tråden i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

21Figur 1 

2.1.1. Baselkommittén  

I slutet av 1974 bildades Baselkommittén av centralbankerna i de så kallade G-10 länderna22.23 

Kommittén består av 13 länder som antingen representeras av deras centralbank eller 

tillsynsmyndighet.24 Sverige är ett av dessa medlemsländer som representeras av Riksbanken och 

Finansinspektionen.25  

 

                                                 
21 Figur 1 
22 Group of Ten, de stora industriländerna som har ett informellt samarbete som främjar den internationella finansiella 
stabiliteten.  
23 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20358 
24 http://www.bis.org/bcbs/history.htm 
25 http://www.bis.org/about/factbcbs.htm 

Baselkommittén 

Finansinspektionen 

Basel I Basel II 

Pelare I Pelare III Pelare II 

Risk 
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Baselkommittén besitter ingen statlig formel rätt för övervakning av länderna, deras slutsatser eller 

beslut är ingen lag som måste följas. Deras mål är istället att fastställa standarder och 

rekommendationer om hur länderna ska utöva sin bankövervakning. Myndigheterna i varje land ska 

i enlighet med dessa linjer implementera riktlinjerna på ett sätt som passar just deras nationella 

system och regler bäst. En harmonisering med överensstämmande riktlinjer som ska följas av 

medlemsländerna uppmanas istället för att varje detalj i lagen implementeras på samma sätt i de 

olika länderna. Ett viktigt mål med Baselkommitténs arbete är att minimera skillnaderna i det 

internationella övervakandet genom att två principer ska följas, vilka är:  

• att ingen etablerad bank i utlandet ska kunna fly från övervakning,  

• att övervakningen ska vara överensstämmande.  

För att uppnå detta har kommittén publicerat en följd av dokument sedan 1975.26 

2.1.2. Basel I 

Baselkommittén upplevde att det fanns ett huvudsakligt behov av en multinationell 

sammanstämmighet i reglerna. Detta för att undanröja konkurrens som uppstått då det fanns 

olikheter i de olika ländernas krav på kapital och för att stärka stabiliteten i det internationella 

finansiella banksystemet. För att möta upp detta behov introducerade 1988 Baselkommittén ett 

kapitalmätningssystem kallat Basel Capital Accord, som vi känner till som Basel I. Basel I centrala 

mål är att länderna inom G-10 kommit överens om gemensamma principer då de beräknar 

bankernas kapitaltäckning. Kravet är att banker ska ha en riskbaserad kapitaltäckning på minst åtta 

procentenheter. Detta bundna kapital är en buffert på banken mot oväntade förluster för att skapa 

finansiell stabilitet. För att enkelt förklara den riskbaserade kapitaltäckningen innebär det att 

låntagare ges olika riskviter. Riskviterna är hur stor risk det finns att låntagaren inte kan fullgöra 

sina låneåtagande. Det finns några få olika risker och Baselkommittén har satt en viss riskvit till 

grovt indelade grupper, till exempel företag och enskilda personer innefattar samma risknivå. De 

låntagare som lämnar en bostad i säkerhet får däremot en lägre riskvit. För att banken ska få fram 

sitt kapitalkrav beräknar de lånebeloppet multiplicerat med låntagarens individuella riskvit gånger 

åtta procent.27 Den grova kategoriseringen av riskviter som Baselkommittén delar upp bankerna i, 

återspeglar dåligt den verkliga risk som olika låntagare förorsakar banken. Till exempel medför ett 

stort företag med hög kreditvärdighet betydligt lägre risk än ett nystartat företag.28 Sen Basel I kom 

                                                 
26 http://www.bis.org/bcbs/history.htm 
27 Lind - Basel II – nytt regelverk för bankkapital 
28 Ibid. 
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ut har inte bara alla medlemsländer introducerat ramen utan även andra länder som har 

internationella banker lyckats möta upp minimikravet.29  

2.1.3. Allmänt om Basel II 

1988 kom Basel I med utgångspunkt för att främja säkerhet och sundhet i banksystemet. Reglerna 

var även till för att de internationellt aktiva bankerna skulle skapa likartade konkurrensförhållanden. 

För att uppnå målen fanns det ett antal schablonartade minimiregler med hur mycket kapital 

bankerna skulle ha mot risker i verksamheten. Bankerna har varit positiva till det första 

Baselackordet men i takt med tiden och marknadens utveckling beslutade baselkommittén i 

december 1998 att reglerna om kapitalkravet skulle moderniseras och bli mer riskkänsliga. Då 

beräkningarna är riskkänsligare och kapitalkravet kan sänkas kan kapitalet utnyttjas på bättre 

investeringar.30  

 

Baselkommittén har utvecklat olika system beroende på hur stora bankerna är samt hur pass 

avancerat riskmätningsystem bankerna har. En bank med lägre riskmätningsystem har möjlighet att 

välja en reviderad version av schablonreglerna från 1988 års regelverk. 31 

 

Baselkommittén vill att bankerna använder ett mer avancerad riskmätningsystem för att de inte ska 

kunna kringgå regelverket vilket de kunde med det gamla systemet med modern teknik. För att en 

bank ska få tillstånd att utnyttja det interna systemet att beräkna kapitaltäckningskravet kontrollerar 

Finansinspektionen att bankerna uppfyller de krav som behövs.32 

 

Det skäl som gör det nödvändigt att uppdatera kapitaltäckningsreglerna är många. Ett skäl är att 

reglerna inte får skilja sig alltför mycket från bankernas system och det praktiska arbetet, vilket 

inneburit att reglerna hade tvingat bankerna att ha två system, ett till att förse Finansinspektionen 

och ytterligare ett för sin egen hantering. Det hade blivit dyrt för bankerna om de skulle behöva 

göra på detta sätt. Ett annat skäl till att reglerna bytts mot Basel I till Basel II är att mycket ändrats i 

bankernas instrument och verksamhetsfält.33 

 

                                                 
29 http://www.bis.org/bcbs/history.htm 
30 Lind - Basel II – nytt regelverk för bankkapital  
31 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II  
32 Ibid. 
33 Lind - Basel II- Ett nytt regelverk för bankkapital 
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Baselkommittén vill att företaget ska få ett helhetsbegrepp om hur reglerna skulle utformas, vilket 

inte räckte med minimiregler för kapitaltäckning som fanns i det tidigare regelverket. För att hindra 

detta införde Baselkommittén en ny struktur i Basel II där de införde de tre pelarna. I det nya 

regelverket består pelare I av de ”grundläggande minimikravet på kapital för kreditrisker, 

marknadsrisker och operativa risker”34, pelare II innehåller ”krav på en samlad kapitalbedömning, 

där man väger in också andra risker och även tar hänsyn till bankens riskprofil och 

riskhanteringsförmåga”. Den samlade bedömningen kan leda till ett höjt kapitalkrav i det enskilda 

fallet”.35 Pelare III innehåller ”krav på offentliggörande av uppgifter om risker, kapital och 

riskhantering. Syftet är att ge marknadens aktörer bättre möjlighet att bedöma bankens risknivå 

och kreditkvalitet (genomlysning)”36. Denne strukturen har byggts upp för att skapa ett effektivare 

regelverk.37 

 

2.1.4. Pelare I 

Pelare I är liknande den gamla kapitaltäckningsmetoden vilken innehåller regler för beräkningen av 

kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk. Kravet på kapitaltäckningsgraden av det riskvägda 

beloppet är åtta procentenheter och kommer inte att ändras i Basel II. Den stora förändringen i 

Basel II är att det kommer att innebära en förändring hur kreditriskexponeringen beräknas. Nytt är 

även tillkomsten av den operativa risken som bankerna nu ska hålla kapital för. Kapitalkravet för 

marknadsrisker kommer det inte att ske någon större förändringar på.38 

 

För att kunna se risken som den enskilde låntagaren ska misslyckas med återbetalningen använder 

bankerna sig av kreditrisker. Detta är den mest dominerande riskexponeringen för banker. I det nya 

systemet för Basel II finns det tre alternativa metoder utav operativ risk bankerna kan använda sig 

utav: 

• vidareutveckling av dagens schablonmetod 

• IRK-metoden (intern riskklassificering) 

• marknadsrisker. 

                                                 
34 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II 
35 Ibid. 
36 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II. 
37 Ibid. 
38 Rapport 2001:1 - Riskmätning och kapitalkrav II  
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Då bankerna ska använda sig av de avancerade interna mätmetoderna istället för schablonmetoden 

måste Finansinspektionen godkänna detta39. Schablonmetoden är den enklaste metoden av 

kreditriskerna. Denne metod användes redan i Basel I och riskvikterna den innehåller fastställer 

myndigheterna. Banker som använder sig av IRK-metoden baserar riskvikterna delvis på deras egna 

interna klassificering. Bankerna kan använda sig av en enkel eller avancerad metod då de beräknar 

marknadsrisken40. Beräkning av marknadsrisker har inte ändrats från regelverket i Basel I41. 

2.1.5. Pelare II 

Andra pelaren i Basel II handlar om samlad kapitalbedömning. Dess uppgift är att se till att det 

finns ett samspel mellan banken och Finansinspektionen. Detta görs genom den generella kontrollen 

som ligger på förfinad nivå i pelare II.  I pelare II ingår tillsyn och den interna kapitalutvecklingen 

(IKU), som kommer att nämnas längre ner i kapitlet. Pelare II innehåller tillvägagångssättet för 

bankerna att mäta den interna kapitalutvärderingen, medan finansinspektionen använder pelare II 

till samlad kapitalbedömning där de övervakar om företagets kapitalbehov är tillräckligt.42  

Det finns fyra grundläggande krav i pelare II vilka är: 

 

1. ”Banken ska ha en metod för att bedöma det samlade kapitalbehovet i relation till 

riskexponeringen och en strategi för att bibehålla den önskade kapitalnivån”43 

2. ”Tillsynsmyndigheten ska utvärdera bankens bedömning av kapitalbehovet och dess interna 

kapitalallokeringsprocess och vidta åtgärder om det är nödvändigt”44 

3. ”Tillsynsmyndigheten förväntar sig att banken har en kapitaltäckningsgrad som ligger över 

den legala miniminivån”45 

4. ”Tillsynsmyndigheten ska ingripa på ett tidigt stadium för att förhindra att bankens 

kapitaltäckningsgrad sjunker under den legala miniminivån”.46 

 

Dessa fyra grundläggande krav tar sikte på myndigheternas respektive bankernas uppgifter. Alla 

banker har olika strategier för sin kapitalnivå. Detta beror på att storleken och 

                                                 
39 Ibid. 
40 Lind - Basel II- Ett nytt regelverk för bankkapital 
41 Ibid. 
42 Finansinspektionen, Fi:s tillsyn med anledning av de nya kapitaltäckningsreglerna 
43 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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verksamhetsinriktningen bestämmer hur förfinad strategin ska vara. Den som bestämmer vilken 

sorts verksamhetsinriktning banken ska ha är ägaren för banken tillsammans med styrelsen. 

Beroende på vilken risknivå banken väljer ska Finansinspektionen godkänna metoden. Detta för att 

se om bankernas beräknade kapitalbehov tar med alla de relevanta riskerna. Uppfyller bankerna de 

relevanta riskerna ska det även iaktta vilket förtroende det finns för bankernas tillvägagångssätt att 

tillämpa riskkontrollsystemet.47 

 

Den legala miniminivån ligger idag på åtta procent48 vilket Pelare II förutsätter att bankerna ligger 

över. Bankerna har tagit till sig detta och de flesta använder sig av en högre kapitaltäckningsgrad än 

miniminivån kräver.  Anledningen till att bankerna väljer att ligga över miniminivån beror dels på 

en lägre upplåningskostnad men även för att få ett gott kreditbetyg och expandera verksamheten. 

Om det uppstår kreditförluster i en lågkonjunktur ska kapitaltäckningen verka som en buffert. Det 

finns undantag då Finansinspektionen inte anser att en banks risker är tillräckligt stort för att 

komma upp i miniminivån vilket gör att de bestämmer ett högre kapitalkrav för banken. När 

myndigheterna använder detta system blir det nya kapitalkravet denna banks miniminivå. Det nya 

regelverkat med pelare II gör att Finansinspektionen kan utföra interna kontroller och rätta till fel 

innan allvarliga problem uppstår. Åtgärderna som Finansinspektionen kan begära är att bankerna 

förstärker internkontrollen och höjer kapitalkravet. De kan även kräva en förbättring på 

riskbedömningen och kapitalallokering eller att bankerna får byta ut personer från ledningen och 

styrelsen.49 Det viktiga för Finansinspektionen i Pelare II är att arbeta med jämförbarheten och 

transparensen. Jämförbarheten innebär att resultatet i bedömningarna ska vara jämförbara inom 

respektive länder, men även länder emellan. Transparensen innebär att bankerna ska kunna veta 

varför Finansinspektionen använder sig utav de åtgärder de tar till.  Jämförbarhet och transparens är 

en viktig förutsättning för Finansinspektionen, eftersom detta gör att tillsynsmyndigheten betraktas 

som en trovärdig myndighet.50  

 

                                                 
47 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II 
48 http://www.bis.org/bcbs/history.htm 
49 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II 
50 Ibid.  
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2.1.6. Pelare III 

Tredje pelaren innehåller genomlysningen vilket innebär att bankerna kan dra större nytta av 

marknadskrafterna i stabilitetsfrämjande syfte, för att kunna ställa högre krav på bankerna genom 

information och genomlysning. Med detta menas att bankerna ska kunna publicera informationen 

från företagen på ett regelmässigt sätt som gör att sekretessbelagd information som kan skada 

banken eller dess kund inte kommer ut, då ska banken istället lämna en allmän redogörelse och 

förklara varför inte informationen får publiceras. Bankernas pelare III är ett komplement till pelare I 

och pelare II.51  

 

I den andra pelaren har pelare III hjälp utav Finansinspektionen som ska kontrollera att bankerna 

uppfyller informationskraven. Informationen är anpassad i de olika länderna som tillämpar Basel II 

då de har olika rättigheter, men riskmätningsmetoder är obligatorisk i alla länder. Om inte banken 

lämnar uppgifter om sin redovisning, kommer de inte att få tillåtelse att använda de avancerade 

metoderna och de olika riskexponeringarna.52 

 

De interna metoder och rutiner i pelare III ska ge en utvidgande kvalitativ information, vilket 

innebär att bankerna måste fastställa en policy för informationsgivningen. Tillsynsmyndigheten ska 

minst en gång per år göra en oberoende kontroll av riskhanteringssystemet.53 

När man övervakar det riskbärande kapitalet i pelare III ska bankerna lämna information om  

 

• ”kapitalbasens storlek och sammansättning”54 

• ”Villkor för s.k. hybridinstrument som får ingå i det primära kapitalet”55 

• ”värderingsprinciperna för poster i balansräkningen och för kreditförluster”56 

• ”Huruvida orealiserade vinster eller förluster påverkar kapitalbasen”57 

• ”Hur skatter påverkar kapitalbasen”.58 

 

                                                 
51 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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Bankerna har även en informations skyldighet när de ska redovisa risker i pelare tre, där ska det 

lämnas uppgifter om  

 

• ”beloppet för de totala riskvägda tillgångarna”59 

• ”riskexponeringen fördelad på länder, branscher och löptider”60 

• ”kreditförlusternas storlek”61 

• ”uppgifter som är specifika för den metod som banken använder för att 

bestämma kapitalkravets storlek (olika för schablonmetoden resp. IRB)”62 

• ”användning av finansiella instrument för kreditriskreducering, t.ex. 

värdepapperisering, kreditderivat och nettning”.63 

2.2. Finansinspektionen 

Finansinspektionen har det formella tillsynsansvaret i Sverige över finansmarknaden. Den statliga 

myndigheten har även representanter i internationella organisationer, bland annat CEBS 

(Committee of European Banking Supervisors)64, för att harmonisera och få ett bättre samarbete 

mellan de olika ländernas finansmarknader.65 Finansinspektionens mål med verksamheten är att 

medverka till att stabilisera det finansiella systemet och få det att fungera på ett effektivt sätt. De 

erbjuder även konsumenter skydd och hjälp för att de ska få klar information om den finansiella 

marknaden och dess tjänster. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på över 3700 företag inom 

branscherna banker, kreditmarknadsföretag, börser, försäkringsbolag och värdepappersbolag.66 

Deras uppgifter innefattar att utfärda tillstånd, utforma regler och utöva tillsyn över 

finansmarknaden. De företag som vill erbjuda finansiella tjänster åt allmänheten måste bli godkända 

och fått ett tillstånd av Finansinspektionen.67 Regleringen i regelverket kompletterar 

Finansinspektionen med de lagar och reglerar den finansiella marknaden. De ger ut föreskrifter och 

allmänna råd för att komplettera och förenkla hanteringen av reglerna, bland annat kring hur stort 

kapital ett finansiellt företag måste ha och hur det ska redovisas.68 Då Finansinspektionen har tillsyn 

                                                 
59 Rapport 2002:8 - Riskmätning och kapitalkrav II 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 www.fi.se 
65 Artsberg – redovisningsteori  
66 http://www.fi.se/Templates/StartSectionPage____168.aspx  
67 http://www.fi.se/Templates/Page____6454.aspx 
68 http://www.fi.se/Templates/Page____6455.aspx 
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över en väldigt stor och bred marknad, delmarknad, frågor och företag är de tvungna att prioritera 

sitt tillsynsarbete genom att klassificera företag och deras produkter. Detta görs genom olika 

uppdelningar, till exempel genom hur hög risknivå företaget har eller hur betydelsefulla 

konsumenter de har. Utöver dessa bedömer Finansinspektionen i hur stor omfattning företagen 

behöver övervakas. Detta sker genom att företagen skickar in externa rapporter till 

finansinspektionen samt att de kommer ut på företagen och gör egna undersökningar. Företag som 

anses vara centrala för det finansiella systemets stabilitet, till exempel banker som Handelsbanken, 

Nordea men även Stockholmsbörsen, är uppdelad i en egen kategori där de bevakas och bedöms 

fortlöpande genom kontakter och undersökningar. All tillsyn som Finansinspektionen gör, bidrar till 

att företagen inte lika lätt hamnar i finansiella problem.69 

 

Kapitaltäckningsregelverket Basel II implementerades på företagen i februari 2007. Sedan dess har 

Finansinspektionen arbetat med att godkänna riskberäkningarna enligt de nya metoderna som 

företag skickat in till bedömning enligt pelare I. Finansinspektionen avser i nuläget koncentrera sig 

på den samlade kapitalbedömningen i pelare II i sin tillsyn över finansiella företag. Granskningen 

går ut på att urskilja om företagen har goda metoder för att ständigt värdera och bevara tillräckligt 

med kapital för att kunna skydda sig mot de risker verksamheten blir utsatt för.70 

2.3. Institutionell teori 

Institutionell teori används för att beskriva faktorer utanför företaget som påverkar verksamheten. 

Organisationer måste anpassa sig till sin omgivning där de opererar. Den omgivning ett företag 

måste ta hänsyn till för att sedan agera efter delas generellt upp i två olika områden, den tekniska 

omgivningen och den institutionella omgivningen. Den tekniska omgivningen definieras av 

marknaden företaget verkar, konkurrerar på med sina produkter, tjänster och de krav intressenter 

ställer på dessa. För att uppnå lönsamhet inom företaget är viktiga faktorer, tekniskt kunnande, hög 

effektivitet och produktivitet. Den institutionella omgivningen definieras av de lagar, regler och 

normer som styr inom företagets område. För att kunna överleva på lång sikt ska företaget ta hänsyn 

till den institutionella omgivningen. Det är de ramar företagen förväntas följa för att de ska 

accepteras av deras intressenter och i samhället. Tilltro byggs upp hos företag som agerar inom 

ramarna.71 

                                                 
69 http://www.fi.se/Templates/Page____6453.aspx  
70 http://www.fi.se/upload/10_Om%20FI/10_Verksamhet/inriktning/inriktning_2008.pdf  
71 Hatch, Mary Jo and Cunliffe, Ann L. - Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspective 
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Omgivningarna för olika företag och de branscher de verkar i ser väldigt olika ut. Vissa branscher 

omges av hårdare tekniska krav men friare institutionella krav och vise versa medan banker verkar 

på en mer institutionaliserad och lagreglerad marknad. På denna marknad måste företagen rätta sig 

efter både de formella och informella reglerna och normerna i samhället. Bankerna ska ha en viss 

nivå av kapitaltäckning för att få lov att fortsätta verksamheten, tillerkännas en god rating eller 

förvärva förtroende hos andra intressenter enligt förväntningar från stat, ratinginstitut och andra 

intressenter.72  

 

En hård teknisk omgivning som ställer hårda tekniska, ekonomiska och fysiska krav gynnar företag 

som på ett effektivt sätt förser marknaden med produkter och tjänster som tillgodoser dessa.73 

Motsvarande gynnar en mer institutionell omgivning, som präglas av hårda sociala, kulturella, 

legala och politiska krav, företag som formar sig efter dessa. Banker som upplever en allt hårdare 

lagstadgad reglering74 i den institutionella omgivningen bör enligt detta synsätt gynnas av att 

utforma verksamheten efter regleringen Samtidigt kan det inskränka deras möjligheter till att 

effektivt tillhandahålla marknaden med produkter och tjänster. Det sätt på vilket lagar och regler 

utformas är därför viktigt att granska för att bedöma tillförlitligheten och relevansen med dem och 

hur de påverkar marknaden de skall reglera. De nya kapitaltäckningsreglerna ställer högre krav på 

bankernas externa redovisning, vilket i högre grad ska genomlysa det risktagande de exponerar sig 

för. 

2.3.1. Redovisningsteori 

En institutionaliserad ekonomi är av största del styrd i fasta former genom avtal eller lag.75 

Utvecklingen i den externa redovisningen har under tidens lopp blivit mer och mer legaliserad och 

juridiskt präglad.76 Watts och Zimmermans är redovisningsforskare som i en vetenskaplig artikel 

menade att det inte finns någon generell accepterad redovisningsteori, utan att teorin har uppkommit 

och anpassats efter hur statsmakterna har reglerat ett område. Uppfattningen bland redovisare var att 

teorin blev en uppsättning lagar som beskriver ett orsakssamband.77 Det har alltid funnits lagar och 

rekommendationer vilket gett en tydlig koppling mellan regleringen av redovisning och innehållet i 
                                                 
72 Edenhammar, Hägg – Makten över redovisning 
73 Hatch, Mary Jo and Cunliffe, Ann L. - Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspective 
74 Edenhammar, Hägg – Makten över redovisningen  
75 Jönsson – Eliterna och normerna 
76 Edenhammar, Hägg – Makten över redovisningen 
77 Jönsson – Eliterna och normera sid  
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redovisningsteorin. Det kan vara svårt att urskilja vad som är redovisningsteori och vad som är 

regleringens syfte, då redovisningsteorin bygger på vad som är regleringens syfte och inte 

redovisningens syfte, medan regleringen framställs genom normativa teorier på 

redovisningsområdet. Regleringen framställs genom normativa teorier på redovisningsområdet. 

Anledningen till detta kan vara att de normgivande organen har varit inblandade i utvecklingen av 

redovisningsteorier.78  

 

Jönsson79 beskriver efter att ha utfört historiska undersökningar att nya redovisningsprinciper oftast 

framkommer med den praktiska tillämpbarheten som grund och inte genom utvecklade teorier. 

Teorierna beskriver istället den reglering som växt fram. En intensifierad debatt kring 

redovisningsreglering tar form under perioder som präglas av en generell känsla av oordning, där en 

medlare träder fram med en möjlig lösning och det finns en grupp experter som kan arbeta fram de 

tekniska detaljerna.  Om det finns en samling experter på en marknad som tillerkänts legitimitet för 

utformandet av normer och regler kan statens inblandning i regelutformningen minimeras. Om en 

sammanslutning mellan normer och regler inte existerar eller den inte anses utforma önskvärda 

regler, ökar statens incitament till utformandet av lagar och regler som styr aktörerna på 

marknaden.80 Detta beskriver hur den svenska finansmarknaden har sett ut efter 1930-talets 

finanskris fram till avregleringen under 1980-talet. Staten reglerade starkt marknaden tills den 

ökade globaliseringen tvingade fram regleringslättnader.81 De snabba avregleringarna ledde till en 

uppblåst marknad som trots regleringar från internationellt håll inte lät sig styras82.  

 

Redovisningsprinciper förespråkade utomlands kan dock ha stor inverkan på de inhemska 

regleringarna och normerna,83 vilket visar sig speciellt i Baselreglerna som framtagits av det 

normgivande organet Baselkommittén som drivs genom utformade EG-direktiv, vilka Sverige 

måste följa. Syftet bakom EG-direktiven är en stabilare finansmarknad med harmoniserade 

internationella regler för en mer rättvis konkurrens mellan internationella banker och att reglerna 

genomlyser sina verksamheter i högre grad i den externa redovisningen. Redovisningskoncept får 

sin betydelse genom det sätt det används i praktiken, vilket medför att regler och principer stiftade 

                                                 
78 Falkman – Teori för redovisning  
79 Jönsson - Role making for accounting while the state is watching 
80 Jönsson - Role making for accounting while the state is watching  
81 Lindgren - Bankkrisen  
82 Lönnerblad - Från Bankkris till Börskris 
83 Jönsson - Role making for accounting while the state is watching 
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på ett övergripande internationellt plan, får olika effekt i olika länder på grund av den kulturella 

skillnadens betydelse för tolkningen av en och samma regeltext. Finansinspektionen, som 

tillsynsorgan på den svenska finansmarknaden, har därför en ytterst viktig roll för tolkningen av 

regelverket och att det implementeras och följs på det sätt det är ämnat. 84 

 

För framställandet av goda normativa teorier som skapar modeller för lösningar på ett områdes 

problem, krävs goda deskriptiva teorier som framställer detta problem på ett korrekt och rättvisande 

sätt85. Av stort intresse och praktisk betydelse är de nya Basel-reglerna grundade på adekvata 

deskriptiva teorier gällande varje land som infört reglerna. Det kan ifrågasättas på vilket sätt 

finansmarknaden i Sverige nu regleras och om det är passande för den svenska marknaden.  De 

generella normativa reglerna som drivs igenom EU är inte utformade för att lösa problem som 

skiljer sig från de svenska på grund av specifika faktorer på den svenska marknaden eller specifika 

strukturer i svenska företag. Det är alltså viktigt att regelverket på den svenska finansmarknaden är 

anpassat för att nå det bakomliggande syftet och rättfärdiga de höga kostnaderna för företagen. 

 

2.3.2. Teoretiska ramar 

Puxty et al.86 har presenterat ett ramverk som kan användas för att undersöka hur 

redovisningsverksamheter är reglerade i avancerade kapitalistiska samhällen. Ramverket grundar 

sig på Streeck och Schmitters beskrivning av olika modeller för social ordning för att teoretisera 

reglering som ett uttryck för kombinationen av marknadens, statens och samhällets 

organiseringsprinciper. Ramverket grundar sig på dessa olika organiseringsprincipers 

dragningskrafter och menar att regleringen av redovisningen är resultatet av mixen mellan 

dragningskrafterna. För riktiga studier av regleringen på redovisningsområdet måste enligt Puxty et 

al. en utgångspunkt vara hur organiseringsprinciper påverkar och styr redovisningsprinciperna. De 

tre påverkande faktorerna marknad, stat och samhälle kännetecknas av deras dragningskrafter. 

Dessa är marknadens spridda konkurrens, statens hierarkiska kontroll och samhällets eller 

gemenskapen inom yrkeskårens spontana solidaritet. Marknaden representeras idag av stora 

multinationella företag, staten representeras just av den inhemska staten dock påverkas den i viss 
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mån och styrs av internationella sammanslutningar. Yrkeskåren representeras av multinationella 

redovisningsföretag.87 

 

 

Figur.88 

 

Marknaden reglerar bokföringen och redovisningen på flera olika sätt. Redovisningen genomsyrar 

dagens organisationer och är dessutom ett hjälpmedel för den interna övervakningen av företagens 

verksamhet. Detta hjälpmedel får en allt viktigare roll för att mäta, kontrollera och utveckla 

företagets effektivitet och värdeskapande. Redovisningen är en utveckling som är välkomnad då 

ideligt hårdnande konkurrens kräver bibehållet eller förbättrat utnyttjande av resurser. 

Redovisningens utveckling är välkomnad då ideligt hårdnande konkurrens kräver bibehållet eller 

förbättrat utnyttjande av resurser. Denna dragningskraft benämns ”spridd konkurrens” på 

marknaden, vilken är en del i utformandet av redovisningsprinciper. Den spridda eller ”fria” 

konkurrensen eftersträvar effektiviteten på marknaden och rättvisa spelregler för aktörerna. Men det 

är en sanning som inte helt är befriad från invändningar. När effektiviteten på marknaden gynnas av 

fri konkurrens, försöker samtidigt varje enskild aktör på den att stävja konkurrensen för att dra egna 

fördelar i den verksamhet denne bedriver. Företagen försöker slå ut konkurrensen till exempel 

genom att köpa upp andra företag, höja trösklarna in på marknaden eller slå ut konkurrenter genom 

aggressiv prissättning.89 
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Hierarkisk kontroll spelar också en viktig roll i utformandet och framställningen av 

redovisningsprinciper. Den uttrycks i form av lagar och föreskrifter som beskriver företagens krav 

på redovisning som ges ut av stat och myndighet. Normalt regleras de delar av redovisningen i lag 

där förtroendet för marknadens självreglering inte anses tillräckligt stort. Staten har på detta sätt 

möjlighet att kräva kostsam redovisning av företag för att god genomlysning skall gagna aktörer 

både på och vid sidan av marknaden. Genom detta kan staten reducera turbulensen på marknaden 

och öka stabiliteten.90 

 

Spontan solidaritet inom redovisningsyrket är en tredje faktor som spelar en viktig roll för 

utvecklingen och utformningen av redovisningsprinciper. Yrkesutövarna kan ha incitament att 

påverka utformningen av praxis på en mängd olika sätt. Till exempel på grund av en viss 

yrkesstolthet eller en syn på det arbete de utför som präglas av en yrkeskåranda vilket kan resultera 

i att yrkeskåren påverkar utformningen av redovisningsprinciper. Dessa redovisningsprinciper 

tillfredsställer kårens behov för en maximering i värdet av redovisningen. Dragningskraften är 

solidariteten i gemenskapen eller ”samhället” inom redovisningsprofessionen. Puxty et al. menar att 

alla dessa tre faktorer, spridd konkurrens, hierarkisk kontroll och spontan solidaritet spelar en roll 

vid utformningen av redovisningsreglering. För att analysera utformningen av reglering måste alla 

tre påverkande faktorer behandlas. På denne punkt kritiserar även Puxty et al. de modeller Streeck 

och Schmitter framtagit då de anser att dessa är för trubbiga i hänsynen till hur dessa faktorer 

interagerar och påverkar varandra. Streeck och Schmitters modeller ger ingen möjlighet till analys 

av faktorerna i ett större perspektiv, vilken av faktorerna som är dominant eller hur de påverkas 

internationellt.91  

 

Beroende på vilken av faktorerna som är dominant av stat eller marknad är samhället i regel 

underordnat någon av dessa. Nationen delas in i två kategorier utifrån regelutformning, korporatism 

och associationism. Korporatism kännetecknas av att staten involverar intressegrupperingar i 

utformningen och styrningen av regleringen. Den hierarkiska kontrollen är en framträdande del i 

korporatism och staten formar sin maktutövning genom dessa intressegrupper. Nationer som 

däremot visar associationism i regleringsutformningen kännetecknas av att organisationer på 

marknaden har utvecklat intressegrupper utan inblandning av staten för regelutveckling. 

Distinktionen mellan dessa två klasser, korporatism och associationism, är ingen tydlig linje utan 
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olika länder har en mix av dessa som ligger antingen mer emot den ena eller den andra beroende på 

statens inblandning i just regleringsutformningen. I Sverige har staten en relativt direkt inblandning 

i utformningen av redovisningsreglering och visar på så sätt prov på en nation som ligger åt det 

korporatismiska hållet. Domstolar följer det som står i lagen och organisationer som BFN och FAR 

utformar regler och rekommendationer som bör följas, vilket inte är ett krav om det inte också 

uttryckts i lag eller i prejudicerande dom. BFN är en statlig myndighet underställd 

finansdepartementet92 som har ansvar för redovisningsområdet och är en del i den hierarkiska 

kontrollen som sitter över marknadens intresseorganisationer som till exempel FAR. FAR är i sin 

tur representerat i BFN och denne dualitet i regleringen är enligt Puxty et al. unik för Sverige. 

Slutsatsen Puxty et al. drar och argumenterar för är att ramverket baserat på Streeck och Schmitters 

modeller ger en utgångspunkt för analysering av redovisningsreglering där hänsyn måste tas till de 

tre dragningskrafterna inom avancerade kapitalistiska länder. Streeck och Schmitters ramverk 

handlar om social ordning som resultat av dessa tre dragningskrafters interaktion. Puxty et al. menar 

att interaktionen mellan dessa dragningskrafter kontinuerligt skapar spänningar som leder till 

rubbningar och kriser i systemet. Lösningar på problem i systemet kommer eventuellt ha oönskade 

effekter. Detta beroende på hur dragningskrafterna interagerar och från vilket del i systemet 

lösningsförslaget kommer. Ett exempel kan vara att marknadens organisationer presenterar ett 

lösningsförslag som i dess ursprungliga form inte accepteras av staten. Efter krav på justeringar från 

stat eller samhälle på förslaget kommer regelutformningen alltmer spegla viljan hos den 

dominerande dragningskraften på området och möjligen tappa den ursprungliga effekt den var 

menad att ha. Olika nationer med olika mixer av dominerande dragningskrafter som dessutom 

skiljer sig mellan korporatism och associationism. Dessa har skilda synsätt på vilka 

regelutformningar som är acceptabla eller effektiva för lösningen på de problem de möter. 93 

 
 

2.3.3. Redovisningens syfte 

Redovisningens interna syfte i företaget är att kunna föra en effektiv resultaträkning. Det har med 

tiden blivit viktigare med den externa redovisningens syfte vilket grundar sig på att förse olika 

intressenter med information om företagets ekonomi. Genomlysningen av företagens verksamheter 

har fått ökad betydelse. Intressenterna har olika informationsbehov utifrån hur de interagerar med 
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företaget, till exempel ägare, leverantörer, kunder, staten och långivare. Utifrån redovisningen som 

offentliggörs via årsredovisningar kan de olika intressenterna bedöma hur stark soliditet och 

likviditet ett företag har, hur dess lönsamhet ser ut på längre sikt och hur deras planering ser ut och 

utifrån detta basera sina beslut om de vill arbeta med dem. Bankernas intresse i företags externa 

redovisning har att göra med kreditrisken, de vill veta om det finns någon eventuell risk att 

låntagarna inte fullföljer sina återbetalningsförpliktelser. Långivarna tar då hänsyn till företagets 

kortsiktiga förmåga att betala och dess långsiktiga lönsamhetsutveckling för att bedöma hur stor 

risk det finns att låna ut till just det företaget och bestämma storleken på räntan, amorteringar och 

avgifter efter det. Redovisningen från företag som ansöker om lån i bankerna använder sedan 

bankerna som beslutsunderlag för lånekontraktet. För att redovisningen ska fungera som 

beslutsunderlag krävs det att den har vissa kvalitativa egenskaper.94 

 

2.3.3.1. Kvalitativa egenskaper 

För att intressenter ska kunna använda redovisningsinformationen så krävs det att den har krav på 

kvalitet, det vill säga kvalitativa egenskaper.95 Huvudkriterierna är att redovisningsinformationen är 

relevant och tillförlitlig. Relevant anses informationen vara då den kan påverka eller ligga till grund 

för ett beslut. Bedömningen är en utvärdering av antingen historiska händelser, nuvarande 

förhållanden eller uppskattning av framtiden. De historiska händelserna är viktiga grundpelare för 

skattningen av trender och prognoser vid bedömningen av framtida händelsers påverkan på 

nuvarande förhållanden. Rådata i den historiska informationen lämnas även åt intressenterna att 

själva göra egna skattningar och bedömningar.96 För att informationen ska anses vara relevant 

behöver den vara begriplig på det sätt att mottagaren förstår innebörden av informationen, samt att 

de externa rapporterna inte ges ut för lång tid efter redovisningsperioden för att kunna få någon 

påverkan på beslutsfattandet.  
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2.3.3.2. Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten handlar om att ett företag ska avbilda den ekonomiska verkliga ställningen i 

företaget.97 Informationen går att lita på då den inte är belastad med några fel utan en korrekt bild 

av företagets ställning ska redovisas, samt då informationen inte är vinklad utan neutral.98 

Redovisningsinformationen får inte av företaget väljas ut och presenteras på ett visst sätt för att 

försöka påverka ett beslut. Redovisningen ska vara fullständig vilket den blir då alla väsentliga 

ekonomiska händelser och aspekter presenteras.99  

2.4. Risk 

Det primära syftet med Basel reglerna är möjligheten att beräkna de risker som påträffas i 

bankernas verksamhet och på marknaden. Basel II regler innefattar en beräkning av olika risker för 

att bestämma bankens kapitalkrav. De olika risker som man tar hänsyn till är kreditrisk, operativ 

risk samt en marknadsrisk. Dessa risker finner man ofta data inom balansräkningen för att kunna 

värdera riskens storlek och därmed hur stor buffert man behöver. Inom pelare II behöver banken 

även ta hänsyn till andra risker som kan på verka hur stort samlat kapitalbehov banken behöver, det 

innefattar till exempel ränte- och koncentrationsrisker.  

 

2.4.1. Vad är risk?  

Överallt i vårt dagliga liv är vi präglade av olika metaforer som får oss att bilda en uppfattning. Det 

vi inte tänker på är att metaforer även är starkt relaterade till redovisningens värld där akademiker 

med hjälp av ett bildligt språk producerar texter och rapporter innehållande beskrivningar för att 

läsaren ska få en bättre förståelse. Financial Accounting Standards Board (FASB) har i sina 

standarder använt metaforer för att beskriva det abstrakta objektet risk och svårigheten med att 

räkna ut denne. Risk handlar framförallt om uträkning och värdering, men för att kunna värdera 

risker krävs det information och data som ska värderas. Banken behöver finansiell information för 

att värdera hur stor risken är för den specifika utlåningen för att beslut ska kunna tas. Metaforen 

som används inom riskberäkning är kvaliteten på informationen. Ordet risk kan ses som en metafor 

då det kan uppfattads som något negativt då det kan ge en negativ utveckling. Det pågår en stor 

diskussion inom ämnet risk och hur det mer och mer används i samhället. Inom bankindustrin 
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handlar det om de olika aktörernas sätt att beräkna och hantera risken på bästa sätt. Young 

identifierar risken till olika metaforer. Risken kan nå olika nivåer, dessa varierar från företag till 

företag men även över tiden. Dessutom kan risker vara koncentrerade till olika geografiska områden 

och olika aktiviteter. Då risk beskrivs ur ett redovisningsperspektiv är det ett mer komplex ämne 

vilket är något som varierar och förändrar sig. Till exempel då förväntningarna på avkastning på 

investeringar varierar över tiden. För att kunna uppskatta en enhets risk krävs det tillgänglig 

information och kunskap om varianserna i riskerna. Det är just förändringar i risken som tas upp i 

redovisningsstandarder då den är väldigt känslig för förändringar på marknadspriser samt 

fluktuationer på lånemarknaderna. Det finns en risk för ett företag att misslyckas i sämre tider. För 

att minimera risker kan företaget diversifiera sina tillgångar. Företag kan även välja att försäkra sina 

tillgångar för att minimera bördan av att en förändring sker.100  Risk kan ses som en exponering där 

företag ofta placerar sitt kapital trots de risker det utsätts för. Det krävs att företagen kan räkna ut 

och värdera hur hög risken är och meddela andra intressenter. Exponering innebär att ett företag 

utsätts för prövningar, vilket får oss att förstå att risk är ett externt hot mot deras finansiella 

välbefinnande. Företagen kan minimera riskerna genom avtal, försäkringar som skyddar dem mot 

olika förändringar på marknaden vilket är ofördelaktiga för företaget.  Risk ses följaktligen som en 

motståndare vilket vi urskiljt i argumenten ovan. Företag ser risken som en fiende som de ska 

skydda sig emot, det handlar om att kunna ha kontroll över risken för att undvika att utsättas för 

kriser.101  

 

2.4.2. Olika Risker 

Banker utsätts ständigt för både interna och externa risker. Dessa risker påverkar företagets 

verksamhet på olika sätt. Riskerna sätter priset på bankens varor i form av räntan på 

kreditutgivningen. De risker som en bank kan stöta på är ränterisk, marknadsrisk, kreditrisk, 

operativ risk, valuta risk, länderrisk, likviditetsrisk och insolvent risk. Ränterisk bygger på 

marknadsvärdet då bankens skulder och tillgångar förändras om räntan varierar. Risken ligger i 

bankens känslighet i denne ränteförändring. Marknadsrisk uppstår då marknadspriset på räntor, 

aktier och valutor förändras i en för banken ofördelaktig riktning. Kreditrisken är den största risken 

i banksystemet då bankernas verksamhet i största utsträckning är utlåning. Risken är att räntan och 

kapitalet, det vill säga intäkterna från lånet inte till fullo kan betalas tillbaka av låntagaren. Det kan 
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bero på den enskilda låntagarens betalningsförmåga eller motståndskraft mot finansiella 

påfrestningar. I den operativa risken handlar det om tekniska och organisatoriska misstag som 

hänger ihop med företagets verksamhet. Valutarisk är förknippad med de finansiella marknaderna 

och globaliseringen av världsekonomin. Risken påverkar bankernas värde på tillgångar och skulder 

då förändringar i valutakurser och därmed risken att intäkten blir mindre än förväntat. Länderrisk är 

då företag investerar i andra länder vilket innebär en risk som uppkommer på grund av finansiella 

obalanser och instabilitet som försvagar ekonomin i det investerade landet. Likviditetsrisk är en 

banks tillgångsportföljs som har en sammansättning av väsentliga faktorer. Om det uppkommer en 

förändring i bankens penningställning har det till följd att en tillgång måste realiseras till ett lägre 

pris än planerats. Ett värdepapper kan ha sämre likviditet än andra och därmed är det viktigt att ha 

en fördelad portfölj. Insolventrisk innebär att andelen mellan bankens tillgångar och skulder kan 

oväntat falla, risken finns att banken inte har tillräckligt kapital för att kompensera denne 

försämring. Inom pelare II tar man hänsyn till riskerna som inte tas upp i pelare I det vill säga 

kredit-, operativ- och marknadsrisk.102 

 

2.5. Offentlig Kritik 

Det nya Basel-regelverket har fått mycket kritik, vilket inte är oförståeligt med tanke på hur många 

företag och tillsynsmyndigheter det påverkar samt omfattningen av förändringen som krävs av de 

olika aktörerna. Harmoniseringen kräver justeringar på olika länders finansmarknader och aktörerna 

behöver anpassa sig i olika hög grad från den tidigare utformningen av regler i respektive land. 

Svårigheterna med detta är en del av de kritiska synpunkter som riktats mot Basel II. Det finns 

givetvis många aspekter på de delar regelverket är uppbyggt av. Fokus har riktats mot pelare I och 

det utökade spektrat av metoder företagen har att välja mellan vid beräkningen av kredit-, 

marknads- och operativ risk. Enligt somliga103 bör ytterligare fokus riktas mot pelare II och de 

svårberäkneliga risker som nu krävs att bankerna ska visa upp hur de beräknar och hanterar. För att 

få en förståelse för kritiken kring pelare II tas viktiga synpunkter upp om regelverket i stort för att 

sedan leda in på en genomgång av den argumentation som förts under tiden regelverket har börjat 

implementeras i olika delar av världen, och som lett till större fokus på pelare II. 
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2.5.1. Fördelar med Basel II 

Fördelarna med regelverket och syftet det är satt att uppfylla har tagits upp ovan och ska endast kort 

nämnas här. En bild av vad som verkar fungera bra dock ge ledtrådar till vad som har mottagits 

mindre bra hos aktörerna. Shamshad Akhtar är chef för centralbanken i Pakistan och har i en 

skrivelse104 inom BIS beskrivit de fördelar han ser med Basel II. Han tar upp att ramverket inom 

Basel II är designat på ett sätt som tar hänsyn till nya innovationer och tekniska lösningar på den 

finansiella marknaden och att det är grundstommen i regelverkets relevans och betydelse. 

Kapitalkraven ska på ett bättre sätt stämma överens med bankernas riskprofiler i och med Basel II. 

Akhtar menar vidare att det är långt överlägset tidigare regelverk i fråga om detaljer och vidden av 

området det täcker. Dessutom ges i det nya regelverket möjlighet till att utnyttja mer sofistikerade 

system för riskkontroll som ska ge incitament och belöna banker för effektiviserade system och 

bättre allokering av resurser. Men regelverket har fört med sig kritik, vilket behandlas nedan. 

2.5.2. Komplexitet 

Genom att ramverket för de avancerade interna riskberäkningsmodellerna i Basel II utformats så att 

kapitalkraven beräknas bli lägre skall alltfler banker se förtjänsten i att successivt utöka arbetet med 

sina interna metoder. Detta för att möta kraven som ställs av tillsynsmyndigheten för att 

överhuvudtaget få använda dem105. Bankerna skall själva se möjligheterna och driva på 

utvecklingen för att regelverkets syfte ska uppfyllas. Designen i regelverket skall ge finansiell 

stabilitet genom bankernas utveckling av mer robusta och känsliga system för riskkontroll som ska 

klara komplexa uppsättningar av risker som uppstår på marknaden106. Men just komplexiteten i 

systemet har varit utsatt för kritik. Det anses kunna skapa fördelar för de större bankerna som har 

resurser att hantera de nya reglernas komplexitet och nackdelar för de mindre, vilket tas upp nedan. 

Dessutom blir det en fråga om nyttan av de utökade riskberäkningarna vilket nu ska tas upp. 

2.5.3. Riskmätning på historisk data 

Danielsson107 har i en skrivelse vid London School of Economics tagit upp problemen med att mäta 

risker då de bygger på historiska data. Riskbedömningar grundade på data insamlade under tider 

med normal stabilitet på marknaden har till exempel liten relevans i fråga om perioder av stress. 

Detta är bara ett problem som möter alla de modeller granskade i undersökningen, många fler 
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utvecklas. Svårigheten med dessa modeller är att de fungerar under normala förhållanden men 

fallerar under krisperioder. Danielsson ifrågasätter därför starkt om den ökade riskkontrollen har 

gett resultat. Eventuella svar på det framkommer endast om finansiella kriser i framtiden inte 

utvecklar sig, endast då kan slutledas att regelverkens mål mot systemrisk har uppfyllts. I 

Danielssons skrivelse presenterar han sin forskning på riskområdet och vad riskmätningarna har för 

betydelse för skyddet mot framtida kriser. Han anser att väl implementerade riskmodeller i ett 

företag kan visa sig fungera, men utformade som styrmedel i regelverk lämpar de sig sämre. De 

skapar trösklar för att komma in på marknaden samtidigt som de kan ge oönskade effekter på 

stabiliteten på marknaden med oförbättrad systemrisk.108 Le Pan109 stämmer in i synsättet att banker 

har varit dåliga på att ta hänsyn till perioder av recession i sina riskbedömningar som lämnats till 

tillsynsmyndigheten och i den externa redovisningen.  

2.5.4. Förstärkta konjunkturcykler 

Ovan har tagits upp att reglerna förbättrar den finansiella stabiliteten, men kritik har riktats mot att 

de kan komma att förstärka konjunkturcykler110. Genom mer riskkänsliga interna metoder kommer 

bankerna vid en recession möta höjda kapitalkrav för sina engagemang då de löper större risk för 

fallissemang111. Den förväntade åtstramningen i kreditgivningen kan komma att förstärka den 

nedåtgående trenden i konjunkturcykeln och leda till kraftigare recession i ekonomin. 

2.5.5. Stora och små banker och val av kunder 

Skillnader mellan vilka metoder som kommer att användas inom regelverket tros komma att 

påverka bankernas val av kunder, speciellt ifråga om låntagare med sämre rating. En bank som 

använder sig av den interna riskbedömningsmetoden kommer följaktligen att ge en sådan kund en 

högre riskvikt vilket kan leda till ett kapitalkrav över de åtta procent som krävs av en bank som 

använder schablonmetoden. Det kan leda till att kunder med sämre rating tvingas vända sig till 

mindre banker som använder schablonmetoden.112  

Likaledes ger regelverket banker som använder sig av den interna metoden större incitament till att 

locka till sig kunder med bättre rating eftersom de medför lägre kapitalkrav. Resultatet kan bli att de 
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109 Nicholas Le Pan - Basel II implementation 
110 Mario I Blejer - Economic growth and the stability and efficiency of the financial sector 
111 Shamshad Akhtar - Demystifying Basel II 
112 Shamshad Akhtar - Demystifying Basel II 
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institut med sämre rating, som använder sig av shablonmetoden, kommer dra till sig kunder med 

högre risk och dessutom värdera dessa risker fel till följd av mindre avancerade system113. 

2.5.6. Home – host problem 

Tillsynsmyndigheterna i de länder som implementerar Basel II får en allt viktigare roll för att 

harmoniseringen av regelverket, som är en del av regelverkets syfte, fungerar länderna emellan. 

Skillnader i implementeringen kan skapa oönskade effekter för de internationellt verksamma 

bankerna. På den inhemska marknaden får tillsynsmyndigheten en betydande roll och större ansvar 

i det nya regelverket jämfört med det äldre under Basel I från 1988.  

 

Länder runt om i världen har kommit olika långt med implementeringen av regelverket. Detta beror 

bland annat på att de länder med större finansiella sektorer och de som kommit längre i den tekniska 

utvecklingen har kunnat adoptera reglerna och metoderna snabbare och bättre114. Det och det 

faktum att olika länder har kunnat implementera regelverket på olika sätt har lett till en debatt kring 

home-host problematiken. Home-host syftar på de skillnader internationella banker möter i 

reglering av finansmarknaden mellan hemlandet (home) där banken har sin huvudsakliga 

verksamhet och utlandet (host) där banken har en del av sin verksamhet.  

 

Basel II är skapat för att harmonisera regelverken mellan olika länder för att ge en rättvis 

konkurrens mellan aktörer på de olika marknaderna. Problemen med just detta har tagits upp av 

flertalet kritiker. Akhtar115 menar att när olika aktörer på en marknad övervakas av olika 

myndigheter uppstår svårigheter med att upprätthålla jämförbar kvalitet och vaksamhet. Det krävs 

nära samarbeten mellan tillsynsmyndigheter för att lösa dessa problem. Speciellt på marknader med 

ett antal stora internationella banker som regleras av regelverk och policys med skiljaktigheter 

mellan varandra. Le Pan menar som Akhtar att då ett helt enhetligt regelverk för alla länder inte är 

möjligt, är likvärdiga regeltolkningar av myndigheter på de större och viktigare marknaderna av 

största vikt för regelverkets framgång116.  

                                                 
113 Forsell & Lönnqvist - Basel II medför stora krav 
114 Shamshad Akhtar - Basel II implementation issues, challenges and implications 
115 Shamshad Akhtar - Demystifying Basel II 
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2.5.7. Utlåning till tillväxtmarknader 

På grund av skillnader i hur långt olika länder har kommit i implementeringsprocessen finns en 

betydande risk att utvecklingsländer kommer att drabbas negativt av implementeringen. 
Transparensen i de mindre utvecklade länderna inte är så god än, därför ökar kapitalkravet för 

banker som skall låna till dessa. Det eftersom man inte riktigt ordentligt kan bedöma risken.117 

Många kritiker hävdar att detta kommer att få förödande effekter för utvecklingsländer och 

aktörerna på dessa marknader har framfört oroliga föreställningar om framtiden med Basel II. Vissa 

menar dock att endast små försumbara skillnader kommer att infinna sig. Liebig et al.118 har 

genomfört en studie på den förväntade förändringen för tyska bankers utlåning till 

utvecklingsmarknader och dragit slutsatsen att trots skillnader i riskvikt för dessa länder jämfört 

med tidigare regelverk, kommer detta inte märkbart påverka de tyska bankernas utlåning till dessa 

länder. 

2.5.8. Användandet av rating institut 

Vid användandet av schablonmetoden sätts riskvikter till olika tillgångsklasser efter deras art, sedan 

delegeras ansvaret för kvalitativa bedömningar av dessa över på externa ratinginstitut. 

Ratinginstituten får tillstånd att göra dessa bedömningar av tillsynsmyndigheten, men enligt 

Akhtar119 läggs överdrivet stor förtroende på dessa instituts riktighet och objektivitet. Instituten har, 

i varje fall i utvecklingsländer, än så länge endast gjort ett begränsat antal bedömningar av detta 

slag på företag och deras produkter.  

2.5.9. Pelare II 

Pelare II i regelverket har beskrivits ovan som en övergripande bedömning av kapitalbehovet hos 

banken, där ledningen skall ta hänsyn till de risker som inte tagits upp inom pelare I. 

Tillsynsmyndighetens bedömer sedan i SKB bankens tillvägagångssätt och att tillräckligt kapital 

har undansatts i förhållande till bankens riskprofil.  

 

Banker och tillsynsmyndigheter måste skapa väl fungerande synergier för att kunna möta de högt 

ställda kraven under pelare II120. Inom pelare II har skillnader uppenbarat sig mellan olika länders 

tolkningar och tillvägagångssätt. Home-host problematiken som beskrivits ovan har fått fördjupad 
                                                 
117 Shamshad Akhtar - Demystifying Basel II 
118 T. Liebig et al. - Basel II and bank lending to emerging markets 
119 Shamshad Akhtar - Demystifying Basel II 
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betydelse inom pelare II efter att fokus länge riktats mot pelare I. Banker har oroats över vilka 

skillnader detta skall resultera i vad gäller kapitalkrav.121  

2.6. Kapitelsammanfattning 

Baselkommittén ger ut riktlinjer och standards över kapitaltäckningsregler i syfte att skapa stabilitet 

på finansmarknaden. Basel I reglerna var de första kapitalmätningssystem som gavs ut 1988 och 

kom att tillämpas av alla medlemsländerna. Då bankmarknaden förändrades uppstod det behov av 

uppdaterade kapitaltäckningsregler och arbetet sattes igång med regelverket Basel II. Detta 

regelverk innehåller tre pelare som var och en innehåller utförliga tillvägagångssätt för bankerna att 

effektivt beräkna lägsta möjliga kapitaltäckning. Pelare I grundar sig på de tidigare 

kapitaltäckningsreglerna och behandlar kredit-, marknads-, och operativrisk. Pelare II behandlar den 

samlade kapitalbedömningen samt tillsynen över finansmarknaden. I den samlade 

kapitalbedömningen ska bankerna beräkna övriga risker som uppkommer på marknaden, för att 

med hjälp av korrekt uträknad storlek på kapitaltäckningen kunna skydda sig mot framtida kriser. 

Sista pelaren behandlar genomlysningen vilket innebär ett ökat redovisningskrav. Denna betydligt 

utförligare metod ska sänka bankernas kapitalbehov för kreditutlåning då det tas hänsyn till olika 

risknivåerna för varje enskild kredittagare.  

 

Basel II: s primära syfte är att beräkna riskerna som förekommer på marknaden och i bankernas 

verksamhet. Detta för att på ett tillförlitligt sätt kunna se förutsägbarheten och konjunkturerna på 

marknaden. Ett lån har inte ett fast pris utan räknas utifrån den specifika risk som varje kredit 

innefattar. Riskerna på utlåningarna varierar både i sort och utsträckning, bankernas arbete går ut på 

att upptäcka dessa risker och finna metoder för att minimera eller undvika dem.      

 

Banker opererar på den finansiella marknaden vilket är en institutionell omgivning som styrs genom 

båda formella och informella regler och lagar. De formella lagarna är redovisningsreglerna som i 

detta fall ska redovisas efter Basel II reglerna. I reglerna måste faktorerna spridd konkurrens, 

hierarkisk kontroll och spontan solidaritet beaktas och ta hänsyn till för att kunna analysera 

utformningen av regleringen.   

 

                                                 
121 Nicholas Le Pan - Basel II implementation 
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Åsikterna kring Basel II: s implementering har mestadels varit positiva då regelverket anses 

överlägset mot det tidigare då det täcker in mer detaljer. Samtidigt under regelverkets 

implementering har det framförts kritik som uppkommit samt förväntade svårigheter. Problem som 

kritiserats har varit att olika länder uppfattar och använder reglerna på olika sätt, vilket innebär mer 

arbete för en internationell bank då den ska egentolka det nya regelverket. Kritik har även framförts 

om att Basel II:s regler kommer förstärka konjunkturerna då de med ökade riskkänsliga metoder 

möter kapitalkravet efter ned- och uppgångar. Riskberäkningen som ökat betydligt har ifrågasatts 

om det verkligen ger resultat. Osäkerheten ligger i om rätt data används för riskberäkningen, det vill 

säga om historisk data är tillförlitlig. En riskmätningsmodell som tagits fram för det nya 

regelverket, kan inte vara helt säkert att den fungerar i en period av kris då den är uppbyggd på data 

från normala perioder. En mängd av denna kritik har även påpekats under vår undersökning vilket 

kommer kommenteras i följande empiri och analyskapitel. 

 

I nästa kapitel presenteras metoden, detta för att ge läsarna en djupare förståelse för metodvalen.  
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3. Metod 

Tillvägagångssättet med att samla in och bearbeta information kommer presenteras i detta kapitel. 

Infallsvinkeln och metodvalen för att uppnå undersökningens syfte och leda fram till svaret på 

forskningsfrågan argumenteras för här. 

3.1. Uppsatsens metod 

För att få svar på forskningsfrågan har vi valt att använda oss av den induktiva ansatsen där vi går 

från empiri till teori.  Denna metod har som ideal att forskaren före undersökningen inte har några 

förväntningar utan gör sin undersökning helt utan att försöka vrida informationen till vad forskaren 

önskar att få svar på.122 Eftersom det finns lite forskning inom Basel II då reglernas nyss har 

implementerats och det ännu inte gått att avgöra om just bedömningarna av kapitalbehoven enligt 

pelare II är tillförlitliga anser vi att en kvalitativ undersökning var lämpligast för undersökningen. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är passande för undersökningen då vi ville ha en beskrivande 

visning av verkligheten med hjälp av text och modeller. Syftet med undersökningen är att belysa 

om det finns ett samband i pelare II mellan tillförlitligheten i bedömningarna och säker 

kapitalbindning. Metoden är öppen där vi har försökt samla in information utan att styra den för att 

sedan strukturera den.123 Vi har försökt finna ett djup och förståelse med vikt vid detaljer, nyanser 

och det unika i varje undersökning. Öppenhet är nyckelordet inom den kvalitativa metoden, då det 

inte finns några bestämda svarsalternativ utan vi ville försöka finna en förståelse.124 

 

Enligt Jacobsen är idealet för induktiv ansats den grundade teorin som Glaser & Strauss har skrivit 

om. Grundad teori går i sin helhet ut på att teorier bildas utifrån data som samlats in, verkligheten är 

utgångspunkt för teorin.125 Motsatsen till induktiv ansats är deduktiv ansats, vilken vi ansåg mindre 

lämplig för målet med undersökningen. I deduktiv ansats går forskaren från teori till empiri vilket 

innebär att först skaffas förväntningar som sedan söks upp i empirin för att se om ens beräkningar 

överensstämmer med teorin. Detta skulle innebära att vi riskerat förlora bredden i insamlat 

primärdata och leda till att empirin och slutsatsen skulle bli missvisande och sakna koppling till 

                                                 
122 Jacobsen - Vad, hur och varför? 
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verkligheten.126 Det finns redan några modeller inom Basel II som utforskats och beskrivits. 

Inriktningen på uppsatsen är pelare II och försöker med en deskriptiv undersökning få fram svaret 

på vår forskningsfråga som ämnar undersöka tillförlitligheten på finansmarknaden. Den deskriptiva 

metoden är passande då vi använde en kvalitativ undersökning där vi undersökte varje aspekt var 

för sig på ett grundligt sätt.127  

 

Undersökningen är en tvärsnittsstudie då vi endast haft möjlighet att göra en undersökning vid ett 

tillfälle. Vi får svar på en beskrivande problemställning, som endast ger en bild av en viss given 

situation vid en viss tidpunkt. Då vi ville ha reda på om kapitalberäkningarna enligt pelare II är 

tillförlitliga och om de ger stabilare situation inför konjunkturer så hade det önskats att göra 

återkommande undersökningar under en längre tid. Detta är dock tidskrävande och var utanför våra 

möjligheter i denna undersökning.128 

3.2. Primär och sekundärdata 

I uppsatsen har använts både primär- och sekundärdata. Utgångspunkten var insamling av 

sekundärdata för att få en förståelse för ämnet. Till stor del har det använts information från 

faktaböcker och artiklar från Lunds biblioteks sökmotor ELIN. Då både Baselkommitténs och 

Finansinspektionens hemsidor har varit stora källor blev internet en användbar hjälpmedel. Dessa 

två informationssidor är utgivna av en kommitté och en myndighet som är centrala organ i 

regelverkets utformning och utveckling, vilket innebär hög tillförlitlighet i informationen. 

Primärdata är ny information som samlas in genom valda insamlingstekniker för att få svar på just 

vårt aktuella problem.129 Vi har samlat in primärdata genom intervjuer med tre olika banker och 

Finansinspektionen. 

3.3. Urval 

I urvalet fokuserade vi på de större bankerna, Svenska Handelsbanken, Nordea samt SEB då dessa 

har kommit längst med implementeringen av Basel II reglernas interna modeller. Genom att 

intervjua dessa storbanker har vi fått en bild av hur bankerna har implementerat Basel II reglernas 

pelare II: s. För att få ett annat perspektiv har vi även valt att intervjua Finansinspektionen då de är 

bankernas tillsynsmyndighet i Sverige. Finansinspektionen har en stor betydelse för det nya 
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regelverkets implementering och tolkning. Då regelverket är nytt har vi valt att rikta in oss på 

intervjupersoner som har specialkunskap inom området. Vi har därför vänt oss till personer som 

jobbar på kredit- och finansavdelningen på bankerna med just Basel II. Detta för att få så täckande 

och användbar information som möjligt till vår undersökning130. 

 

3.4. Urvalsmetod 

Den metod som använts när vi utfört intervjuerna är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi har 

kontaktat bankernas växel som har fått rekommendera vem på deras företag som haft 

specialkompetens inom just vårt problem.131 I vissa fall har vi blivit vidareskickade då personerna 

inte har känt att de har haft tillräckligt med kunskap inom området, vilket gör det svårt att säga om 

vårt urval är representativt eller inte.132 Sammanställningen av våra intervjuer kan ses som ett 

bekvämlighetsurval då vi har tagit en respondent som finns tillgänglig för oss.133 

 

3.5. Frågeställning 

För att nå en slutsats och få ett så utförligt svar som möjligt på vår forskningsfråga bedömde vi att 

det var viktigt med utarbetade frågor. Sammansättningen av frågor gjordes genom att vi gick 

igenom vår problemdiskussion och tog idéer från litteraturen i ämnet. Vi bröt ner delarna för bättre 

översikt av intervjuområdena och fick fram fyra underrubriker vilka är regelverket Basel II, 

implementering av Basel II i Sverige, implementering av Basel II i företaget och pelare II. Frågorna 

följde en semistrukturerad intervjuguide där följdfrågor uppkom samt vidare diskussioner. Frågorna 

till Finansinspektionen skiljde sig i några aspekter då de arbetar med regelverket på ett annat sätt än 

bankerna, deras uppgift är att övervaka att regelverket följs på ett korrekt sätt och utvärdera 

bankernas bedömningar.  

 

3.6. Tillvägagångssätt vid intervjuerna  

Det finns två olika sätt inom kvalitativa metoder som används vid intervjuer, det är ostrukturerad 

och semistrukturerad intervjuer. I arbetet har vi använt oss utav semistrukturerad metod. Det är en 
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flexibel intervjuguide som gör att respondenten har möjlighet att utveckla sitt svar.134 Vi har valt att 

intervjua fyra respondenter, en personlig besöksintervju och resterande över telefon. Det var önskat 

att intervjua ytterligare en storbank, tyvärr fanns det ingen möjlighet för denna bank att ställa upp 

på en intervju på grund av tidsbrist. Vi ansåg att det räckte att intervjua de tre banker vi hade, då 

deras åsikter var likartade. Innan intervjuerna hölls kontaktade vi respondenterna och skickade 

intervjumallarna till dem för att få genomtänkta och korrekta svar. Telefonintervjuerna utfördes via 

högtalartelefon där en av oss i gruppen höll i intervjun och de andra två antecknade. Efter 

godkännande från respondenterna spelade vi in intervjuerna. Intervjuerna tog cirka 60 minuter att 

genomföra, några av respondenterna kände att de inte hade tillräcklig kunskap inom området och 

hänvisade oss till någon annan på företaget. Detta var uppskattat istället för att de svarat utan 

kunskap i frågan, vilket gett en felaktig bild. Varje intervju avslutades med ytterligare kommentarer 

från respondenterna.   

 

3.7. Kapitelsammanfattning 

Kapitlet behandlade hur vi gick till väga för att komma fram till ett svar på vår forskningsfråga samt 

kunna föra en slutdiskussion. Den kvalitativa metoden som i detta fall var den lämpligaste för 

insamlingen och bearbetningen av materialet togs upp och beskrevs. Det inledande arbetet av 

uppsatsen gav oss idéer till metod samt en strukturering av intervjuerna. Det leder fram till den 

resultatsammanställning av det empiriska materialet som presenteras i nästa kapitel.   
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4. Presentation av vår empiri  

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen och analys. Det är både en 

sammanställning av gjorda intervjuer och analys av dessa. För att läsaren lätt ska kunna följa 

texten så rekommenderas att titta på bilagorna där intervjuguide finns. 

4.1. Regelverket Basel II 

Bankerna har varit eniga om att det funnits ett stort behov av ett nytt regelverk för 

kapitaltäckningskrav. Basel I-regelverket innehöll inga incitament för bankerna att söka bra kunder. 

Utlåning till olika kategorier av kunder, som till exempel privatkunder eller företagskunder, 

beräknades innebära lika stor risk för banken. Regelverket tog inte hänsyn till kunderna individuellt, 

det vill säga risken att den enskilda kunden inte betalar tillbaka sitt lån tillfullo. 

Återbetalningsförmågan är en central punkt för banken vid kreditbedömningar, men för 

kapitaltäckningskostnaden var det med det gamla regelverket viktigare att kunderna kunde lämna 

säkerheter för lånen. Bankerna ansåg därför att Basel I-reglerna var alldeles för trubbiga. 

Enkelheten bestod i att reglerna för att bestämma risk var schabloniserade. Det innebar att Basel I 

reglerna inte medförde någon skillnad på hur mycket kapital bankerna behövde binda för lån mot 

samma typ av säkerhet. De banker som intervjuats i undersökningen har innan regelverket 

presenterades haft interna modeller för riskberäkningarna och har kunnat dra nytta av dessa vid 

beräkningen av kapitalkrav enligt det nya regelverket. Denna gemensamma uppfattning p, 

regelverket delar företagen med de allra flesta kritiker som trots invändningar ändå anser att 

fördelarna överväger nackdelarna.  

 

När reglerna presenterades för bankerna för några år sedan var deras första intryck att de var enkla 

och tydliga. Då de modeller som det nya regelverket kräver skulle utformas, insåg bankerna att 

reglerna var omfattande och komplicerade. Kritiken som förts fram i den offentliga debatten om 

regelverkets komplexitet, bland annat av Akhtar, har alltså enligt undersökningens respondenter 

varit befogad. 

 

”Jag kan säga så här att när regelverket togs fram och man fick 

se embryot till regelverket så kändes det ganska tydligt och 

enkelt. Men det är oerhört många förändringar och tolkningar 
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som måste till. När man tillsätter nya regelverk så är det svårt 

hur man ska tolka det. Otrolig mycket tolkning av reglerna och 

det ska utvecklas en viss praxis” 

 

Intervjusvaren ger en bild av hur framtagningen och implementeringen av regelverket upplevts i 

Sverige. För att knyta an till vad som tidigare sagts om regelutformningar och införandet av ny 

reglering verkar de tolkningssvårigheter som framhållits vara exempel på de argument som förts 

fram av Jönsson, Puxty et al. med flera. I Sverige har makten över regleringsutformningen under 

det senaste århundradet förskjutits mellan de dominerande dragningskrafterna Puxty et al. tar upp. 

Jönsson beskriver hur den starka staten tillsammans med arbetarorganisationer varit de 

dominerande krafterna under mitten av 1900-talet, medan marknaden och dess 

intresseorganisationer haft en tillbakadragen roll till följd av 1930-talets finanskris. I och med 1980-

talets avreglering av finansmarknaden då staten hade tappat auktoritet, fick marknaden alltmer 

inflytande och betydelse för utvecklingen på området. Ett förtroende som raserades till följd av 

1990-talets finanskris. Som beskrivits ovan skapar en känsla av oordning, till exempel efter en kris, 

krav på förändringar och ökad reglering. Jönsson menar att för en ny regelutformning skall kunna 

genomföras krävs en medlare med legitimitet. Efter marknadens misslyckanden som ledde fram till 

finanskrisen återfick staten i Sverige sin legitimitet. Sedan dess har vi i Sverige återigen haft ett 

starkt statligt inflytande över regleringen av finansmarknaden, som med experter i Basel och krav 

från EU är den dominerande dragningskraften inom regleringen enligt det teoretiska ramverk Puxty 

et al. framhåller. Men det skapar också enligt samma ramverk spänningar i systemet då det inte 

existerar bestående modeller för social ordning eftersom mixen av dragningskrafter är i ständig 

rörelse och kommer att skapa rubbningar och kriser i systemet. Som inledningsvis hävdats ger 

citatet uttryck för att regleringen inte är utformad av marknadens intresseorganisationer genom det 

sätt respondenten framhäver komplexiteten och tolkningssvårigheterna i det nya regelverket. Dessa 

svårigheter, som majoriteten av respondenterna lyfte fram, visar på ett starkt statligt styrt regelverk 

som marknaden får rätta sig efter. Här har den praktiska tillämpbarheten till synes fått ge vika för 

regleringens syfte.  

    

Varje enskild banks tolkningssvårigheter innebar problem. En av bankerna kände ett misstroende 

för reglerna då de tolkats olika bland bankerna och mellan länder. Det kommer då att uppstå 

olikheter bland annat vid prissättningen av krediter, vilket gör att bankerna inte konkurrerar på 
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samma villkor. När bankerna arbetat med modellerna har förtroendet successivt återigen stärkts då 

de ser de positiva effekter de internt utvecklade modellerna ger. Regelverket upplevs inte längre 

som lika invecklat. 

   

”Man tittade på reglerna först och trodde att det här var ju 

enkelt, det fixar vi, och tyckte att det var ju välkommet att det 

kom nya regler. Sen när man tittade närmare på det började 

man nog tycka att det var lite väl komplicerat och hur ska det 

här gå att lösa. Då tappade man nog en del förtroende för 

regelverket. Men sen vände det. När vi började bygga modeller 

så tänkte man att det här funkar ju faktiskt”  

 

I uppbyggnadsfasen som just nu pågår upplever bankerna dock nackdelar i form av stora 

resursuppoffringar både när det gäller kostnader för att utveckla nya avancerade datorsystem och 

nyanställningar.  

 

”Nackdelen är att det bli en oerhörd administration, 

resurskrävande för varje bank då man måste bygga nya system. 

En hel del hade man varit tvungen att göra i vilket fall som helst 

för att hålla koll. Men nu blir det extremt fokuserat med Basel II 

med en enorm kraftsamling för att kunna hantera Basel II med 

olika enheter inom varje företag som ska syssla med detta. Det 

är inte menat för två personer utan en enorm mängd av 

personer inom banken som sysslar med rent Basel II arbete. 

Bygga upp nya datasystem och samla upp statistik” 

 

Kostnaderna ses dock endast som kortsiktiga, fördelarna kommer att övervinna nackdelarna på 

längre sikt och är för företaget en investering. Fördelarna är stora och många då de får betydligt 

större riskkänslighet och tydligare riskanalys. Bankerna kan i större utsträckning bedöma risken 

inom en viss kundkategori och justera prissättningen efter detta. Bra kunder kommer att kunna 

erbjudas bättre priser på bankernas produkter då det nya systemet är mer inriktat och tar hänsyn till 

kundens återbetalningsförmåga. Det blir en mer riskbaserad prissättning utifrån varje enskild kunds 
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finansiella situation. Basel II reglerna anses betydligt mer sofistikerade och ger en tydligare 

presentation av riskerna.  

 

”Jag ser bara att det är fördelar med detta egentligen. Det 

hänger samman med ett par saker och det ena är det här att vi 

får en mer riskkänslighet. Vi tittar alltså på våra motparter i 

större utsträckning då man tidigare tittade på vilka säkerheter 

man hade. Det gör en himla skillnad, helt plötsligt går vi över 

och får en riskbaserad prissättning på krediterna. Man ska 

betala mindre om man inte har några anmärkningar på sig” 

 

Detta stämmer väl överens med fördelarna som förts fram i den offentliga debatten bland annat av 

Akhtar, som framhåller att de mer sofistikerade systemen som utvecklas inom ramen för det nya 

regelverket bättre speglar bankernas riskprofil. 

 

Frågor som uppstått är i vilken utsträckning konjunktursvängningar kommer att påverka marknaden 

i jämförelse med tidigare. I debattkapitlet presenterades farhågor om att konjunktursvängningarna 

kan komma att förstärkas till följd av kraftigare åtstramningar i nedgående konjunkturer och ökad 

aktivitet i uppgående konjunkturer. Respondenterna hade svårt att svara på detta, men en av dem 

framhöll att det ökade informationsflödet som tillgodoser redovisningens syfte kommer att leda till 

att stabiliteten ändå kommer att stärkas. Respondenten svarade dock med reservationen att 

effekterna av detta är under diskussion då olika åsikter presenterades.  

 

En annan del i konjunkturdebatten har förts kring hur väl aktörer tagit till i sina 

konjunkturanpassningar. En respondent visade oro över att vissa banker inte i tillräcklig mån tagit 

hänsyn till senaste finanskrisen i sina konjunkturanpassningar. Inläggen i debatten av Le Pan och 

Danielsson bland annat verkar vara befogade.  De hävdar att aktörerna inte i sina riskmodeller 

bedömer och beaktar perioder av recession på ett tillförlitligt sätt. Respondenten hävdar att i Sverige 

påverkar den senaste finanskrisen riskmodellerna i stor utsträckning och resulterar i en markant 

skillnad i kapitalkrav kontra om den inte beaktas. 
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På det stora hela ansågs det annars inte föreligga några större brister som uppmärksammats för 

tillfället hos våra respondenter. Under utvecklingen av regelverket har Baselkommittén arbetat med 

olika studier för att testa och analysera de olika effekterna Basel II reglerna har på företagen. Under 

dessa tester har Baselkommittén upptäckt en del svagheter inom regelverket. Dessa svagheter har 

därefter bearbetats och justerats. De förväntade riskerna har därför i stor utsträckning redan 

eliminerats. Samtidigt har det självklart dykt upp svårigheter under tiden regelverket har 

implementerats. För att minimera problem på den globala nivån arbetas det med att harmonisera 

tolkningen av regelverket i de olika länderna. En respondent hade erfarit skillnader i regeltolkningar 

mellan olika länder, som visat sig vid prissättningen av krediter. En utländsk bank har till exempel 

kunnat sätta ett lägre pris än en svensk bank på samma sorts kredit, beroende på hur reglerna har 

tolkats i de olika länderna. 

 

”Vi ser på prissättningen att andra banker bedömer att man 

kanske inte behöver ha något eget kapital för löften. Hur ska vi 

kunna få hem en sådan affär? Det är dyrare att låna upp 

riskkapital än att låna upp riskfritt och måste vi låna upp ett par 

procent riskkapital så kostar det oss mer upplåningspengar och 

då kan vi inte vara med i konkurrensen. Det är ju lite jobbigt. 

Då slåss vi inte på samma villkor” 

 

Tolkningen har påverkats även praktiskt då de svenska bankerna känner att de får tolka de utländska 

bankernas rapporter än en gång på deras sätt för att det ska bli samstämmigt. Det ger alltså extra 

arbete och svårigheter då olika länder tolkar på olika sätt. 

 

”Man har valt att tolka reglerna på olika sätt. Det blir väldigt 

besvärligt för oss då vi inte bara kan analysera EU-direktivet 

utan måste analysera reglerna i varje enskilt land på en 

detaljgrad som gör att vi måste sitta och analysera exakta 

skillnader på tolkningar på olika punkter. Det finns ett 

hundratal skillnader mellan de olika länderna och de 

skillnaderna i sig är inte stora men kräver enormt mycket 

resurser från oss för att hålla koll” 
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Skillnaderna i tolkningarna påpekades även ha att göra med de olika ländernas 

regelverksefterlevnad. Sverige anses följa reglerna bra medan vissa länder verkar tolka regler med 

ett sunt förnuft efter hur det passar dem. CEBS är en organisation bestående av tillsynsmyndigheter 

i olika länder i Europa som gett ut principer som länder kommit överrens om att följa. Detta ska 

skapa harmonisering och samstämmighet i regeltolkningen. Enligt den teoretiska forskningen som 

förts fram tidigare är denna skillnad i regeltolkningen en egenskap vi inte kan komma ifrån. Flera, 

till exempel Jönsson och Puxty et al., framhäver det faktum att olikheter i regeltolkningen och 

utvecklandet av praxis på området skiljer sig åt på grund av kulturella skillnader eller skillnader i 

hur balansen mellan dragningskrafterna ser ut på varje enskild marknad. Detta visar sig vara en svår 

nöt för tillsynsmyndigheterna att knäcka. Harmoniseringen som är ett grundsyfte med de nya 

reglerna skall se till att sådana problem som respondenten uttrycker i citatet ovan löses. Det ställer 

stora krav på tillsynsmyndigheterna som själva opererar i olika mixer av dominerande 

dragningskrafter. Ett lands finansiella marknad som utmärks av en associationistisk struktur i 

regleringsutformning ställs inför problem som skiljer sig från de i ett land med korporatismisk 

struktur. I debatten har många röster gjorts sig hörda angående home-host problematiken, bland 

annat Le Pan som menar att likvärdiga regeltolkningar är en förutsättning för regelverkets 

framgång. Det verkar vara en fråga som väntar på sin lösning.  

 

4.2. Implementering av Basel II i Sverige 

Syftet med Basel II reglerna är att främja stabiliteten. Riskkänsligheten blir större och bankerna 

kommer ha större kännedom om riskerna och hur de uppför sig. Kapitalet kommer därför att 

utnyttjas effektivare med bättre allokerat riskkapital, vilket borde ge en stabilare finansmarknad. 

Det nya systemet innebär att företagen samlar mer information, denna information kommer ge 

företagen en bättre förutsättning att bedöma framtiden och anpassa sitt kapitalbehov. En respondent 

var dock orolig över en negativ aspekt som kunde inträffa till följd av de nya reglerna. Kravet på 

mindre kapital inom vissa produktområden kan göra att mindre aktörer kommer in på marknaden 

som tror att de kan operera på marknaden med ett litet kapital. 

  

”Tvärtom kan det dyka upp avarter på det här där man hittar 

luckor och en möjlighet i systemet som gör att man kan starta 
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upp en viss typ av verksamhet med ett väldigt litet eget kapital 

och dra på utav helsike där så att det får en motsatt effekt. Det 

dyker upp nya aktörer som gör att det blir problem som stör 

hela bilden av finansmarknaden” 

 

Detta skulle skaka den bild av finansmarknaden som eftersträvas med det nya regelverket, högre 

stabilitet och minskad systemrisk. Då de nya Baselreglerna precis lämnat startblocken och använts i 

knappt ett år så anser bankerna att det är svårt att i nuläget bedöma om finansmarknaden kommer 

stabiliseras till följd av de nya reglerna.  

 

Denna ökade genomlysning gör att Finansinspektionen och bankerna har större möjlighet att följa 

marknaden och kunna förutse kriser än tidigare. Basel II reglerna kräver högre redovisningskrav än 

de gamla reglerna. 

 

”Vi analyserar marknaden oavsett om vi har de här modellerna 

eller inte, men jag tror att verktygen för ledningen kommer att 

resultera i att de får bättre rapporter från oss som de kan 

analysera situationen på marknaden... då ökar det 

förutsägbarheten då lösningen är mer sofistikerad” 

 

 

Bankerna har varit tvungna att införskaffa nya datorsystem för att kunna hantera modellerna. Det 

blir enklare att följa risken i banken då all data och information och utlåningsriskerna är samlad och 

redovisad på ett tydligt sätt.  

 

”Det är mycket enkelt att se de riktiga riskerna med utlåningen. 

Just att vi måste redovisa på ett väldigt tydligt sätt i vår 

dokumentation mot våra långivare. Det är mycket enklare att 

följa risken i banken jämfört med tidigare då vi bara sett att det 

finns en viss säkerhet, men man har inte sagt någonting om 

risken att vi behöver utnyttja den där säkerheten. Att hur stor är 

egentligen risken att det smäller för den här kunden” 
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Samtidigt granskar Finansinspektionen bankerna i deras val av riskprofiler och hur mycket eget 

kapital de anser sig behöva, vilket ökar korrektheten i riskbedömningen. Det är banken som måste 

motivera och argumentera för Finansinspektionen varför de tagit med en viss risk i beräkningarna 

och hur stor den anses vara.  

 

Konkurrensfördelar kommer att föreligga för de större bankerna som har tillräckliga resurser och 

möjligheter att satsa på de interna modellerna. Det var respondenterna mer eller mindre överrens 

om. En respondent hävdade att fördelen endast kommer vara under en övergångsperiod, en annan 

att om banken inte följer med i utvecklingen skapas konkurrensnackdelar för den och en tredje att 

mer framträdande fördelar kommer att resulteras i deras verksamhet. Basel II-reglerna har olika 

nivåer av valbara metoder som en bank kan använda. De är schablonmetoden, den interna metoden 

och den avancerade metoden. De större bankerna har fått tillåtelse att använda den interna metoden, 

vilket de anser skapar fördelar för dem. Denna metod ger bankerna möjligheten att sänka sitt eget 

kapital och frigöra pengar till att satsa på ytterligare investeringar.  

 

”Det är vi övertygade om att det gör det. Om man inte går efter 

Basel II så får man konkurrensnackdelar då de andra gör det. 

Bankverksamheten förändras väldigt mycket när det gäller 

kapitalkrav och är det så att vi måste ha ett visst kapital för att 

låna ut till en viss kund medan en annan bank behöver ett lägre 

krav då kan de låna ut till en lägre ränta. Därmed tror jag att vi 

måste följa med i den här utvecklingen för att vara 

konkurrenskraftiga. De banker som inte följer med utan stannar 

på standardiserade modeller, normalt mindre banker, bedömer 

man att riskera att bli uppköpta då vi frigör kapital i vår 

balansräkning” 

 

Den ökade konsolideringsgraden som bankerna här prognostiserar har också som ovan beskrivits 

tagits upp i debatten kring effekterna av regelverket. Användning av den interna metoden kräver att 

banken bevisar för Finansinspektionen att de har förmågan och tillförlitliga resurser att använda 

den. De behöver en statistikdatabas och underlag vilket kräver resurser för att få fram. Denna fördel 
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som föreligger för de större bankerna kan dock tänkas vara en övergångsperiod. Modellerna 

kommer att utvecklas och inom några år inte innebära samma resursuppoffring, vilket gör att de 

mindre bankerna även kommer att kunna ha råd att använda dem och konkurrera på samma villkor. 

En respondent svarade på frågan om väl utvecklade interna modeller skapar konkurrensfördelar: 

 

”Nja, det är möjligt under en övergångsperiod, men om fem år 

kommer de här modellerna som har kostat väldigt mycket att ta 

fram, vara relativt billiga och lätta att få tag på” 

 

Relationen mellan stora och små banker och deras val av kunder ansåg respondenterna inte vara 

något problem. I debattkapitlet presenterades kritik mot att stora banker med väl utvecklade interna 

modeller kommer att attrahera bra kunder. Detta eftersom kunder med bättre rating kommer att 

resultera i lägre kapitalkrav jämfört med tidigare för de stora bankerna. Resultatet enligt kritiken 

skulle bli att kunder med sämre rating hänvisas till mindre banker utan resurser att bedöma riskerna 

lika utförligt som deras större konkurrenter. Detta var ingen bild respondenterna kände igen sig i. 

De upplever inte att de har en förändrad relation till valet av kunder, utan alla anser att de arbetar på 

samma sätt nu som tidigare. En respondent hävdade att fast de har bra säkerhet på en kund men 

ändå tror att kunden kan få problem, väljer de att avböja den. Detta har inte förändrats med det nya 

regelverket. 

 

”Vi tar aldrig in kunder som vi tror kommer få problem, även 

om vi har bra säkerhet” 

 

Däremot hävdade de att ledningen i banken har fått bättre verktyg att bedöma var riskerna finns och 

alltså vilka segment de skall satsa på. Resultatet av detta kan vara precis så som kritikerna hävdar 

att det leder till en förskjutning av vilka kunder som väljs. Det har undersökningen dock inte kunnat 

utvisa. En respondent utryckte dock att om banken har en bra relation till kunden så skickas den inte 

vidare, men det kan bli att privatpersoner blir hårdare drabbade genom att bli avböjda. Detta 

eftersom de oftast inte har en lika nära relation till banken som företagskunder och dessutom i regel 

vänder sig till där de får bäst pris. 
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Effektiviteten tror respondenterna kommer att öka i och med de nya datorsystem som ger företagen 

bättre genomlysning. Automatiseringen gör att bankerna snabbare kan ge en kund svar om utlåning. 

Det införs system för datorerna där kundens specifika risk räknas ut direkt utifrån faktorer som till 

exempel ålder, anställning och andra relevanta faktorer.  

 

”Man får inte ett lån utifrån vilket humör bankmannen är på, 

utan det är automatiserat och man knappar in data om kunden 

så kan datorn säga automatiskt ja eller nej” 

 

Detta är en del av både effektiviteten och flexibiliteten då bankerna kan optimera antalet kunder och 

utlåningar. Innovationerna och uppfinningsrikedomen kommer att öka då banker finner nya sätt att 

paketera sina erbjudanden. De kommer att koncentrera sig på de segment som de anser som 

fördelaktiga i deras riskportfölj vilket kommer leda till en omfördelning på vilka segment bankerna 

inriktar sig på. 

 

”Det kan man ju se att tidigare var det nästan exakt samma pris 

för alla bankerna att låna ut pengar. Nu märker man tydligare 

att det är skillnad, ett antal olika pris hos olika typer av banker 

utifrån hur mycket risk. Det har vi inte kunnat se innan utan att 

de varit hyggligt lika” 

 

Det tyder på en annan konkurrenssituation än tidigare vilket också kan leda till de farhågor som 

presenterats i debatten ovan angående effekterna av systemet för stora och små banker. Även om 

respondenterna inte såg framför sig att de större bankerna framöver i högre grad kommer att rikta in 

sig på kunderna med bäst rating, kan det likväl leda till att små banker med de standardiserade 

metoderna får svårt att konkurrera med sina större konkurrenters prissättning och blir på så sätt 

lämnade kvar med kunderna som har sämre rating. 

 

Bankerna anser att Finansinspektionen arbetar professionellt med att implementera reglerna. 

Relationen är stark mellan dem och Finansinspektionen och de känner att de kan diskutera problem 

som uppkommer sinsemellan. Finansinspektionen anses ha tolkat reglerna bra då de har anpassat 

dem till de svenska förhållandena istället för att översätta reglerna ordagrant. Självklart har det 
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funnits oenigheter i en del tolkningar av reglerna. Bankerna ser ändå positivt på 

Finansinspektionens arbete då regelverket är lika nytt för Finansinspektionen som för bankerna.  

 

Självgranskningshot för Finansinspektionen är en intressant fråga som respondenterna var eniga 

om. Bankerna bedömer inte att detta kommer uppstå. Finansinspektionens oberoende och integritet 

är viktig, vilket de själva ser allvarligt på. Det förekommer inget direkt samarbete mellan dem och 

bankerna på det sätt att det finns något kundförhållande, men interaktionen mellan bankerna och 

Finansinspektionen leder till frågan om Finansinspektionens hantering av arbetet resulterar i 

bibehållen integritet. Finansinspektionen arbetar med ett rotationssystem för de tjänstemän som 

arbetar med granskningen av de olika bankerna för att dessa problem inte skall uppstå. De har 

utvecklade handlingsplaner för att bibehålla deras förtroendekapital och respondenten såg inga 

problem på det området. 

 

Kapitalbuffertens storlek har än så länge inte påverkats av de nya riskmätningsmetoderna i 

bankerna då det kommer ta några år innan de börjar minska sin kapitalbuffert enligt trappmodellen. 

Trappmodellen är en viss övergångsfas bankerna har där de jobbar parallellt med både det nya och 

det gamla systemet.  

 

”Vi har sänkt vårt kapital i förhållandet till Basel I men vi kan 

inte sänka vårt kapital direkt utan vi måste sänka enligt den här 

trappan” 

 

Bankerna framhåller att de ligger långt över den regelmässiga miniminivån av kapitalkravet, men 

att det kan komma att ändras när man bara följer Basel II-regelverket fullt ut. En av våra 

respondenter utrycker sig såhär: 

 

”Innan var det ju enklare för oss att beräkna vilket eget kapital 

vi behövde, vi visste vilka säkerheter vi hade. Nu är det en 

subjektiv bedömning och den kan faktiskt ändra sig om den går 

in i en oförutsägbar tuff period med ökat kapitalkrav för 

bankerna om det inte är förutsägbart” 
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Respondenten menar att med Basel I-reglerna hade bankerna säkerheterna som utgångspunkt för 

beräkningen av kapitalkravet. I det nya regelverket kommer riskberäkningarna och kapitalkravet att 

fluktuera mer, vilket kräver en viss marginal till miniminivån för att inte hamna i en situation där 

kapitalbehovet måste täckas med nytt kapital till ofördelaktiga villkor.  

 

Det som har förändrats i Basel I och Basel II kommer bankerna ha svårt för att se eftersom de 

kommer att köra regelverken parallellt med varandra fram till 2010. En av respondenterna anser att 

det kommer att vara tungt med dubbel rapportering. Med detta menar de att Basel II reglerna är mer 

komplexa än vad Basel I reglerna är, då de kunde använda sig av befintliga lokala system. Basel II 

däremot kräver mycket beräkningar vilket gör att vår respondent känner sig beroende av 

systemvetarna. Däremot tycker en annan respondent att det inte är någon större skillnad på deras 

system mer än några ändringar i datorsystemet eftersom de alltid har jobbat med 

återbetalningsförmågan inom banken.  

 

Implementeringen av Basel II har påverkat de flesta av våra respondenters struktur på det sätt att de 

har fått en bättre kompetens på sina riskavdelningar, de har fått rekrytera statistiker och ingenjörer 

som är specialiserade på att bygga upp modeller. En av respondenter anser att det inte påverkat 

deras struktur, de utryckte sig så här: 

 

”Har inte påverkat företagsstrukturen alls eller hur vi tänker. 

Så här har vi alltid tänkt om man ska vara lite kaxig. Det 

påverkar inte vårt sätt att arbeta” 

  

Bilden bankerna har fått om att det nya regelverket kommer att resultera i lägre kapitalkrav och att 

riskhanteringen ska förbättras på sikt är de enhälliga om. En av våra respondenter formulerar sig så 

här:  

 

”Det kommer att resultera i lägre kapitalkrav och bättre 

riskhantering. Samtidigt så kan man inte sänka kapitalet hur 

mycket som helst. Vi kan sänka det till åtta procent i teorin men 

det gör man inte. Gör man det så kommer ratinginstitut och 

andra om man tittar på pelare II att ifrågasätta våra modeller” 
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Finansinspektionen kommer att granska bankerna så de inte hamnar i situationer där de kommer att 

kunna falla under miniminivån.  

 

4.3. Pelare II 

Det finns vissa grundläggande krav inom Pelare II som bankerna måste följa, de banker som 

intervjuades följer kraven genom en modell där de utvärderar kapitalkraven internt inom 

organisationen. En respondent sade så här om hur de följer de grundläggande kraven: 

 

”Det är en hel enhet som arbetat med just de här frågorna och 

riskerna. Det är utifrån deras arbete som vi kan säga att vi 

följer reglerna” 

 

Pelare II kan delas in i flera olika delar enligt en av våra respondenter, detta för att se hur mycket 

talen kan stressas upp. Respondenten menar med detta att till exempel om räntan går upp två 

procent ska pelare II hjälpa oss att se vad som händer. Utifrån detta kan bankerna allokera 

ytterligare kapital. En av respondenterna har en egen intern metod för allokering av kapital. Denna 

metod bygger på Basel II men har vissa ändringar i sig där banken även allokerar ut riskerna. 

 

Pelare II utlyses för att vara där regelverket tar hänsyn till bankens riskprofil och 

riskhanteringsförmåga och respondenterna fick frågan vilka de ansåg vara deras relevanta risker 

under pelare II. Respondenterna svarade olika risker medan en respondent inte vågade svara på 

frågan. De risker som togs upp var bland annat kreditrisk, operationell risk, marknadsrisk, 

affärsrisk, strategisk risk och koncentrationsrisk. Anledningen till de olika svaren kan vara att 

bankerna själva skall bedöma vilka risker som ska presenteras för Finansinspektionen. I pelare II 

ska Finansinspektionen kontrollera att bankerna hanterar riskerna rätt vilket gör att samspelet 

mellan dem är viktigt. Respondenterna tycker att de har ett bra samspel med Finansinspektionen. 

De granskar och utvärderar även bankerna, vilket de har gjort för första gången nu. För att det ska 

bli en stabil marknad anser en av respondenter att det arbete Finansinspektionen gör är krävande 

men nödvändigt.  
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Om tillförlitligheten i den interna kapitalutvärderingen svarar en respondent att de har en samlad 

bild utifrån deras koncernledning som har beslutat om riskprofilen organisationen ska ha vilket 

respondenten tycker är positivt. Finansinspektionen förutsätter att företagen själva identifierar 

riskerna de utsätts för och har de en annan uppfattning, inleds en diskussion. Finansinspektionen 

använder även benchmarks för att bedöma rimligheten i liknande företags riskbedömningar. 

Respondenterna framhäver att samarbetet mellan Finansinspektionen och bankerna fungerar väl och 

att implementeringen är under framväxt vilket gör att alla delar i regelverket inte kan användas fullt 

ut än. Det gör att svaren på frågorna kring pelare II varit svårtydliga. Finansinspektionen anser att 

pelare III kommer att påverka granskningen och tillförlitligheten i bankernas interna 

kapitalutvärderingar inom pelare II i positiv riktning. Pelare III driver utvecklingen framåt vad 

gäller redovisningens syfte, som tagits upp i litteraturgenomgången i denna studie. Respondenten 

anser att denna utveckling kommer att ha stor betydelse för externa motparters bedömning av 

bankernas verksamheter. 

 

4.4. Kapitelsammanfattning 

Kapitlet har behandlat vårt resultat och analysen kring uppsatsens undersökning. Överlag är 

respondenterna positiva till det nya regelverket och dess effekter. Förväntningarna är att stabiliteten 

på finansmarknaden ska stabiliseras precis som reglerna utformats för att göra. I nuläget då 

bankerna ligger i implementeringsstadiet upplevs Basel II uppdateringarna än så länge som ett 

kostsamt och komplicerat arbete. Tolkningsbesvärigheter verkar i nuläget vara det primära 

problemet. Dock anser bankerna att fördelarna kommer övervinna dessa enda uppkomna negativa 

aspekter kring Basel II. 2010 kommer implementeringen av Basel II vara slutförd vilket innebär 

regelverket kommer användas fullt ut. Bankerna tror sig kunna se fördelarna med implementeringen 

redan under denna tid genom ett sänkt kapitalkrav och betydligt tydligare riskhantering.  

Finansinspektionen är också positivt inställda till det nya regelverket och anser att detta ska ge 

bättre förutsättningar för att undvika kriser. Bankerna upplever att Finansinspektionen utför sitt 

arbete på ett utomordentligt sätt och förtroendet är starkt för deras inflytande. Då Baselreglerna 

utökats med nya risker att ta hänsyn till anser bankerna att Pelare II kommer att stärka stabiliteten 

då bankerna har större insikt i sin verksamhet och omgivning. I nästa kapitel presenteras vår 

slutdiskussion kring ämnet där vi kopplar samman teorierna samt besvarar vår forskningsfråga.  
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5. Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras slutdiskussionen kring det studerade ämnet. Här besvaras 

forskningsfrågan och reflektioner kring den dragna slutsatsen presenteras. Kapitlet avslutas med 

förslag till framtida studier inom ämnesområdet. 

5.1 Inledande diskussion 

Denna studies forskningsfråga är ställd ur ett brett perspektiv för att utröna Basel II-reglernas troliga 

effekter. Genom intervjuerna av personer inom de största svenska bankerna och Finansinspektionen 

utkristalliseras bilden av ett komplext regelverk. Av respondenterna hos bankerna att döma har det 

påverkat deras verksamheter i alla led och nu skall genomsyra sättet att arbeta med bedömningen av 

deras kunder. Regelverket har förändrat och kommer att fortsätta förändra finansmarknaden på ett 

flertal olika sätt. Prissättningen av produkter kommer att framöver bli mer beroende av risken i dem 

och hur risken kan hanteras av utgivande bank. Valet av kunder hos storbankerna kan komma att 

påverkas, fast det hade respondenterna en osäker uppfattning om. Kapitalbufferten kan komma att 

minska framöver hos storbankerna. Än så länge framhölls att även andra faktorer än det 

regelmässiga minimikapitalet styr den, som till exempel ratinginstituts förtroende för regelverket, 

vilket innebär att den i nuläget ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Genom 

introduktionen till ämnet och synpunkter i debatten har tänkbara problem framställts som även 

tagits upp av respondenterna som problemområden. Utöver dessa har även andra farhågor av 

intresse framställts i intervjuerna hos respondenterna vilka haft betydelse för svaret på 

forskningsfrågan.  

5.2 Forskningsfrågan besvaras 

Första delen i forskningsfrågan till arbetet behandlar det nya regelverket inom Basel II kommer att 

påverka stabiliteten på finansmarknaden i Sverige. Detta är givetvis en fråga som är svårbesvarad 

eftersom svaret ligger i framtiden. Ambitionen var att erhålla indikationer på hur de som påverkas 

och arbetar med regelverket anser att detta påverkar stabiliteten och hur väl det är utformat för att 

nå sitt syfte. Det som framkommit i undersökningen är att alla berörda parter anser att regelverket är 

positivt och ett välbehövligt steg i regleringen av finansmarknaden, vilket stämmer väl överens med 

den bild som presenterats i tidigare studier. Detta är fortfarande intressant då regelverket är under 

implementering och förtroendet för det kan komma att förändras under tiden. Respondenterna 
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uttryckte fortfarande ett starkt förtroende för regelverket. Men frågan kvarstår om den utvecklade 

riskallokeringen och ökade riskmedvetenheten som bankerna upplever som starkt positivt med 

regelverket kommer att påverka stabiliteten i lika hög grad.  

 

Bankerna som intervjuats anser alla att de genom användandet av sina interna 

riskberäkningsmodeller får en bättre riskallokering och att de med de utvecklade systemen i 

verksamheten har ökat möjligheten till bra bedömningar av de risker de är exponerade för. Vad det 

betyder för förutsägbarheten av kommande rubbningar på marknaden var svårare för dem att 

besvara. Riskmodellerna grundar sig på stora mängder statistiska data vilka bankerna bedömer sitt 

kapitalbehov utifrån. Frambringandet av dessa data om risken för fallissemang inom olika 

marknadssegment har inneburit problem, både att frambringa historiska data och att utveckla 

nuvarande system för att producera statistiskt material kontinuerligt framöver. Detta trots att 

bankerna anser att de redan sedan tidigare haft bra modeller för riskbedömningar. Alla är dock 

överens om att verktygen för styrelse och ledning att bedöma var i verksamheten riskerna finns och 

storleken på dem har stärkts. Dessutom framhölls vikten av regelverkets pelare III, där den ökade 

genomlysningen av bankernas verksamheter bidrar till medvetenheten om riskerna i deras 

kreditportföljer hos bankernas motparter. Det ökade informationsflödet på marknaden ansåg 

respondenterna ska öka stabiliteten på marknaden.   

 

Trots den gemensamma optimismen kring regelverket framkom några aspekter på att negativa 

effekter av regelverket kan komma att infinna sig. Dessa kan ha inverkan på stabiliteten på 

marknaden. En farhåga var att mindre aktörer som ser ett minskat kapitalkrav inom något av 

marknadens segment, till exempel bolån, har lättare att äntra marknaden. Tar dessa inte hänsyn i 

tillräcklig mån till statistik från senaste finanskrisen i sina konjunkturanpassningar, var farhågan att 

det kunde skada tilltron till finansmarknaden. En annan farhåga som skulle vid infriande ha 

negativa effekter var om banker med relativt lika interna riskberäkningsmodeller bedömer en 

nedåtgående konjunktur på samma sätt och det skulle leda till en kraftigare åtstramning än med 

tidigare regelverk. Det skulle i så fall leda till förstärkta konjunktursvängningar, vilket inte påverkar 

stabiliteten i positiv riktning. Dessa frågor har undersökningen inte kunnat frambringa något 

entydigt svar på då berörda parter inte själva vet utvecklingen. 
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Bankerna som intervjuats upplever alla en stor resursuppoffring för att ta fram de interna 

modellerna, både vad gäller nyanställningar och systemutvecklingar. Vissa har haft interna modeller 

sedan tidigare och förstått att nya krav i regleringen varit på väg. De har på så sätt upplevt ett 

relativt smidigt införande av regelverket i verksamheten, trots komplexiteten i det och det faktum 

att det känts krävande initialt. Dock återstår att se om de resursuppoffringar som krävts av bankerna 

ger resultat. Det kommer att visa sig om de inte täckt de olika risker som kan uppstå och leda till 

kriser. En respondents farhåga var just övertro på modellerna som kan leda till en alltför stor 

utlåning inom vissa segment. Detta kan visa sig ödesdigert för regelverket i sådana fall. 

 

Trots vissa invändningar och farhågor från undersökningens respondenter, finns en tilltro till att 

regelverket kommer ha positiva effekter på stabiliteten i det finansiella systemet. Dels genom en 

ökad medvetenhet hos bankerna själva om de risker de exponeras för, men också genom den ökade 

medvetenheten hos bankernas motparter till följd av den ökade genomlysningen. 

 

Andra delen i forskningsfrågan tog upp hur bankernas riskbedömningar inom regelverkets pelare II 

kan anses tillförlitliga för den samlade kapitalbedömningen och då på ett riktigt sätt bedömer det 

kapitalbehov som säkerställer att bankerna klarar finansiella påfrestningar och rubbningar i det 

finansiella systemet. Frågan visade sig vara svårbesvarad. Bankerna anser att de har tillförlitliga 

interna modeller. Alla respondenter har särskilda grupper som arbetar med dessa riskbedömningar 

och utför stresstester för att bedöma påverkan av tänkbara händelser. Det är sedan upp till ledningen 

i varje bank att bestämma bankens riskprofil med hjälp av de verktyg bankens riskgrupp genererar. 

Finansinspektionen bedömer efter det kapitalkravet som banken anser att de behöver för att täcka 

riskerna. Eftersom regelverket är under implementering har inte denna del av det hunnit praktiseras 

under längre tid och vissa faktorer inom pelare II har ännu inte tagits hänsyn till i de interna 

kapitalutvärderingarna, som till exempel diversifieringseffekter i en bankverksamhet. Användandet 

av regelverket är under framväxt. Bedömningen av tillförlitligheten i riskbedömningarna inom 

pelare II som forskningsfråga försvåras också av att de olika bankerna själva väljer vilka risker de 

tar upp i sin utvärdering till tillsynsmyndigheten. Finansinspektionen bedömer rimligheten i de 

hävdade riskerna från fall till fall, vilket kastar mer fokus på tillförlitligheten i Finansinspektionens 

arbete. Av de respondenter som ingått i studien har ingen indikerat att förtroendet för 

Finansinspektionens arbete är annat än högt. Samarbetet mellan bankerna och Finansinspektionen 

fungerar väl. Dessutom framhävs av respondenterna i studien pelare III, som kompletterar de gjorda 
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riskberäkningarna genom att externa intressenter kan bedöma tillförlitligheten i bankernas 

riskbedömningar. Genom den ökade externa kontrollen av bankernas riskberäkningar kan därför 

som slutsats dras att tillförlitligheten i dessa kommer att öka till följd av ökad möjlighet till 

utvärdering av desamma. 

 

5.3 Studiens teoretiska bidrag 

En risk med regelverket som togs upp i inledningen till studien är att finansiella kriser ofta uppstår 

genom en inte tidigare upplevd uppsättning faktorer som orsakar krisens utbrytande. Den 

synvinkeln betonas av Puxty et al. genom deras slutsats att bibehållen social ordning inte kan 

åstadkommas genom en viss regelutformning från statligt håll. De tre dragningskrafterna som 

påverkar regleringen på redovisningsområdet, staten, marknaden och samhället, skapar en mix som 

är under ständig förändring med växlande dominerande krafter. Detta betyder att om regelverket 

inte skulle uppnå sitt syfte om finansiell stabilitet, till exempel genom en kraftig ej förutspådd 

finansiell kris, skulle det kunna leda till en förskjutning av de dominerande krafterna inom den 

finansiella sektorn och förlorat förtroende för utformningen av reglerna. I Sverige upplever 

respondenterna att samarbetet med Finansinspektionen fungerar väl och det finns ett förtroende till 

inspektionens arbete med tolkning och efterföljning av regelverket. Som beskrivet ovan kan detta 

bero på den svenska statens ökade legitimitet under 1990-talet. Bankerna och Finansinspektionen 

har, enligt vad Finansinspektionen framhöll, haft ett nära samarbete redan innan det nya regelverket 

växt fram vilket kan vara en faktor i bankernas positiva syn på själva implementeringen.  

 

Som beskrivits ovan får redovisningskoncept enligt Jönsson sin betydelse genom det sätt det 

används i praktiken, vilket medför att regler och principer stiftade på ett övergripande internationellt 

plan, får olika effekt i olika länder på grund av den kulturella skillnadens betydelse för tolkningen 

av en och samma regeltext. I kapitlet institutionell teori ovan tas även upp att Puxty et al. framhäver 

att olika nationer med olika mixer av dominerande dragningskrafter kan ha skilda synsätt på vilka 

regelutformningar som är acceptabla eller effektiva för lösningen på de problem de möter. Vissa 

länder präglas av korporatism och vissa av associationism. Alltså skiljer sig interaktionen mellan 

dragningskrafterna åt mellan länder och kan enligt Puxty et al. leda till oönskade effekter i det 

finansiella systemet. Denna bild har till viss mån bekräftats i intervjuerna där en respondent 

framhävde misstycke mot att utländska banker i vissa fall följer andra regeltolkningar än de på de 
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svenska. Målet med harmoniseringen av konkurrensvillkoren mellan länderna som implementerat 

regelverket är alltså inte nått. 

 

5.4 Reflektioner över studiens slutsatser 

Då regelverket endast är i startskedet och skall genom trappmodellen implementeras successivt 

fram till 2010, begränsas undersökningen till analys av indikationer i nuvarande skede och 

problemställningar som grundas på farhågor med systemet. Detta visade sig framför allt i 

respondenternas upplevelser av pelare II som är en del av systemet vilken säkerligen kommer att 

leda till fortsatta diskussioner framöver när erfarenheter om den bildas. Hur utfallet blir om hur 

regelverket opererar i praktiken kommer givetvis att visa sig i framtiden vid motgångar i det 

finansiella systemet. Som beskrivits ovan kan regelverkets framgång, enligt vissa teoretiker endast 

bekräftas genom att inga finansiella kriser uppstår. Denne studies slutsatser begränsas dessutom av 

att regelverket är väldigt komplext och påverkar alla banker, värdepappersbolag och fondbolag i 

Sverige, men där studien endast riktats mot de stora bankernas synpunkter tillsammans med 

Finansinspektionens. Detta gör att många fler aktörers åsikter ligger utanför denna studie, vilka 

skulle ha kunnat påverka studiens slutsatser. De mindre bankernas synpunkter, vilka ligger utanför 

denne studie, skulle ha varit intressanta att granska då det framkommit att dessa riskerar att vara 

förlorare i det nya systemet. 

  

5.5 Förslag till fortsatta studier 

Basel II håller fortfarande på att implementeras i Sverige. Under tre år kommer företagen att 

använda sig av dubbel rapportering, både Basel I och Basel II: s regelverk. Basel II är en stor 

förändring för bankerna vilket gör att det finns mycket att forska kring reglerna. Våra förslag till 

fortsatta studier är när implementeringen är fullständig år 2010 att göra en ny 

forskningsundersökning hur bankerna har påverkats av den riskallokeringen.  

 

Pelare III spelar en stor roll i det nya regelverket vilket bankerna inte riktigt har kommit till stånds 

att ta itu med än. En forskning inom pelare III där man tittar på hur genomlysningen påverkar 

företagens rapportering kommer att kunna bli en intressant forskningsfråga. 
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Då Basel II reglerna kommer att vara fullständigt implementerade 2010 var det väldigt tidigt att 

börja studera vår forskningsfråga eftersom allt fortfarande ligger i startgruppen vilket gör att 

utvecklingen inom Basel II: s regelverk kommer att märkas och bankerna kommer ha olika 

inriktningar på vilken riskmetod som är mest betydelsefull för dem.  

 

Basel II kommer att öppna upp många möjligheter till fortsatt forskning inom regelverket eftersom 

det är ytterligare tre år kvar innan det ska vara helt implementerat. Utvecklingen inom pelare II 

kommer att märkas mycket då de olika företagen har olika inriktningar på vilken riskmetod som är 

mest betydelsefull för de olika företagen.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till bankerna 

 

Regelverket Basel II 

 

• Anser Ni att det fanns ett behov av uppdaterade kapitaltäckningsregler? 

• Hur ser ni allmänt på kapitaltäckningsreglerna inom Basel II?  

• Ni har nu arbetat i snart ett år med Basel II, hur har Ert förtroende för reglerna påverkats 

under tiden? 

• Vad anser Ni att det finns för fördelar respektive nackdelar inom Basel II?  

• Ser ni några brister i det nya systemet, i så fall vilka? 

• Kritik har riktats mot hur olika länder implementerar regelverket och hur det påverkar 

internationellt verksamma banker med de olika krav de möter i olika länder. Vad är Er 

uppfattning om denna situation? 

 

Implementeringen av Basel II i Sverige 

 

• Hur tror Ni Basel II kommer att påverka eller förändra stabiliteten på finansmarknaden?  

• Då de nya reglerna är mer riskkänsliga än de gamla, hur påverkar det förutsebarheten på den 

svenska marknaden?  

• Vad anser Ni att de nya kapitalreglerna har för möjlighet att kunna användas som ett 

konkurrensmedel? Ger en effektiv användning av reglerna konkurrensfördelar? 

• Hur väl anser Ni att finansinspektionen har tolkat och implementerat de nya reglerna i 

Sverige? 

• Anser Ni att finansinspektionen arbete på något sätt kan ifrågasättas?  

• Anser Ni att det kommer uppstå självgranskningshot för finansinspektionen i och med ökat 

samarbete med bankerna? 

• Hur tror Ni att de nya reglerna kommer påverka effektiviteten och flexibiliteten på 

marknaden? 
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Implementering Basel II i företaget 

 

• Hur påverkar det nya Basel II programmet Er?  

• Har prissättningen av Era produkter förändrats då ni börjat använda Basel II? Hur i så fall?  

• Påverkar de nya metoderna för riskmätning Ert val av kunder? 

• Hur har Er kapitalbuffert påverkats i storlek till följd av de nya riskmätningsmetoderna i 

Basel II?  

• Vilken skillnad ser Ni mellan Basel I och Basel II i just Ert arbete? Vad har förändrats?  

• Hur har implementeringen av Basel II påverkat ert företags struktur? 

• Vad är viktigast för Er bank med de nya reglerna, en möjlighet till bättre riskallokering eller 

en möjlighet till minskad kapitaltäckning? 

• Finansinspektionen skriver i en rapport till riksdagen från oktober i år att bankerna på sikt 

kommer att få lägre kapitalkrav och att kapitalplaneringen och riskhanteringen förbättrats. 

Stämmer detta med Er bild av situationen? 

 

Pelare II  

 

• Intern kapitalutvärdering ligger under pelare II, hur använder Ni denna metod?  

• Vilka är de relevanta riskerna Ni belyser under pelare II?  

• De grundläggande kraven som finns inom pelare II, hur gör Ni för att de ska följas?  

• Ligger Er kapitalbuffert över miniminivån, och vad är i så fall skälen till detta? 

• Samspelet mellan bankerna och tillsynsmyndigheten, hur fungerar det till följd av den 

samlade kapitalbedömningen? 

• Har Ni förtroende för Finansinspektionens kompetens inom den samlade 

kapitalbedömningen? 

• Hur ser Ni på möjligheterna till adekvata riskbedömningar inom pelare II? Påverkar de 

tillförlitligheten i den interna kapitalutvärderingen? 

• Kommer riskbedömningar inom pelare II att i viss mån spela ut de bedömningar som är 

gjorda i pelare I? Till exempel diversifieringseffekter som drar ner kapitalbehovet. 

 

Övriga synpunkter Ni vill föra fram? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till Finansinspektionen 

 

Regelverket Basel II 

 

• Anser Ni att det fanns ett behov av uppdaterade kapitaltäckningsregler? 

• Hur ser Ni allmänt på kapitaltäckningsreglerna inom Basel II?  

• Ni har nu arbetat i snart ett år med Basel II, hur har Ert förtroende för reglerna påverkats 

under tiden? 

• Vad anser Ni att det finns för fördelar respektive nackdelar inom Basel II?  

• Ser Ni några brister i det nya systemet, i så fall vilka? 

• Kritik har riktats mot hur olika länder implementerar regelverket och hur det påverkar 

internationellt verksamma banker med de olika krav de möter i olika länder. Vad är Er 

uppfattning om denna situation? 

• Med tanke på handlingsplanen för regelförenklingar på finansmarknaden, hur påverkar 

Basel II-reglerna denna? 

 

Implementering av Basel II i Sverige  

 

• I hur stor utsträckning har Ni behövt anpassa Basel II regelverket till de svenska 

förhållandena?  

• Hur tror Ni Basel II kommer att påverka eller förändra stabiliteten på finansmarknaden?  

• Då de nya reglerna är mer riskkänsliga än de gamla, hur påverkar det förutsebarheten på den 

svenska marknaden?  

• Upplever Ni, med bakgrund av rådande oro på finansmarknaden, att Ni har djupare inblick i 

stabiliteten på finansmarknaden till följd av de nya reglerna?  

• Hur anser Ni att de nya kapitalreglerna påverkar konkurrensen på den svenska 

finansmarknaden? 

• Hur tror Ni att de nya reglerna kommer påverka effektiviteten och flexibiliteten på 

marknaden? 
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• Kritik har riktats mot hur olika länder implementerar regelverket och hur det påverkar 

internationellt verksamma banker med de olika krav de möter i olika länder. Vad är Er 

uppfattning om denna situation? 

• Anser Ni att det kommer uppstå självgranskningshot för Finansinspektionen i och med ökat 

samarbete med bankerna? 

• Känner Ni att Ni besitter rätt kompetens för den samlade kapitalbedömningen eller behövs 

kompetensutveckling på området? 

 

Pelare II 

 

• Samspelet mellan tillsynsmyndigheten och bankerna, hur fungerar det till följd av den 

samlade kapitalbedömningen? 

• Vilka risker kräver Ni att bankerna tar hänsyn till förutom de i pelare I? Vilka är de 

viktigaste? 

• Hur ser Ni på möjligheterna till adekvata riskbedömningar inom pelare II? Påverkar de 

tillförlitligheten i den interna kapitalutvärderingen? 

• Hur bedömer Ni bankernas interna kapitalutvärdering? 

• Kommer riskbedömningar inom pelare II att i viss mån spela ut de bedömningar som är 

gjorda i pelare I? Till exempel diversifieringseffekter som drar ner kapitalbehovet. 

• Hur ställer Ni Er till att höja kapitalkraven i pelare II under perioder av högkonjunktur för 

att motverka alltför stora konjunktursvängningar? 

 

Övriga synpunkter Ni vill föra fram? 

 

 


