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Syfte: Undersökningens syfte är att jämföra hur de svenska bankerna 

uppfattar Basel II i praktiken. Anledningen är att undersöka om 
Basel II är mer anpassad för de stora bankerna och om regelverket 
är mer fördelaktigt för dem såsom det befarades innan regelverket 
infördes. 

 
Metod: Undersökningen genomfördes utifrån en grundad teori där 

kvalitativ metod med inslag av både den induktiva och den 
deduktiva forskningsansatsen användes. Intervjuerna valdes att 
utföras på ett semistrukturerat sätt där både litteraturgenomgången 
och den offentliga debatten var en utgångspunkt vid utformandet av 
frågorna. 

 
Teoretiska perspektiv: För att förstå de svenska bankernas uppfattningar angående Basel II 

och om regelverket kan tänkas fungera som ett 
riskhanteringsverktyg belyser undersökningen flertalet artiklar från 
den akademiska litteraturen, såsom Jarrow (2007), McGoun (1995), 
Wahlström (2009) samt Latour och Woolgar (1986). Vad som 
framkom var att det är svårt att beräkna risk på ett tillförlitligt sätt 
utifrån historisk data. Detta har bidragit till en förståelse för vilka 
svårigheter Basel II måste bemöta. 

 
Empiri: Undersökningens empiriska material bestod av genuin kunskap 

gällande Basel II som respondenter från den svenska bankvärlden 
besatt.   

 
Resultat: Undersökningen påvisade att det inte fanns några större skillnader i 

respondenternas uppfattningar gällande Basel II, detta oavsett 
bankernas storlek. Trots den akademiska litteraturens kritik mot 
riskmätning ansåg respondenterna att Basel II var ett relativt 
tillförlitligt regelverk. Dock ansåg de att det krävdes justeringar av 
regelverket i framtiden. 



Abstract 
 
Title: Basel II - A study of the Swedish banks' perceptions regarding the 

regulatory framework 
 
Seminar date:  2009-06-05 
 
Course:  FEKP01, Master thesis in business administration, 15 University 

Credit Points (15 ECTS). 
 
Authors:  Izeta Hamzic, Kristina Trobäck 
 
Advisor:  Gunnar Wahlström 
 
Key words: Basel I, Basel II, Basel III, banks and risk measurement 
 
Purpose: The purpose of the study is to compare how the Swedish banks 

perceive Basel II in practice. The reason is to examine whether 
Basel II is more adapted for the big banks and if the regulatory 
framework is more advantageous to them as it was feared before the 
regulations were introduced. 

 
Methodology: The study has been exercised based on a grounded theory in which 

a qualitative approach was used with elements of both the inductive 
and deductive methods. The interviews were performed in a semi-
structured way where the questions have been influenced by both 
the literature review and the public debate. 

 
Theoretical perspectives: In order to understand the Swedish banks' perceptions regarding 

Basel II and if the regulatory framework could serve as a risk 
management tool, the study highlights several articles from the 
academic literature, such as Jarrow (2007), McGoun (1995), 
Wahlström (2009) and Latour and Woolgar (1986). What emerged 
was that it is difficult to calculate risk in a reliable manner based on 
historical data. This contributed to an understanding of the 
difficulties Basel II must face. 

 
Empirical foundation: The empirical material to this study consists of perceptions of 

respondents from actors of the Swedish banking market, whose 
knowledge regarding Basel II was good.  

 
Conclusions: The investigation revealed that there were no significant differences 

in respondents' perceptions regarding Basel II, regardless of bank 
size. Although the academic literature criticism of the risk 
measurement, respondents believed that Basel II was a relatively 
reliable legal framework. However, they considered it necessary to 
adjust the regulatory framework in the future. 
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1 Inledning 
apitlet kommer att belysa Baselkommitténs historiska bakgrund och dess 

framtagande av regelverk. Vidare kommer en problemdiskussion föras 

kring Baselkommitténs senast framtagna regelverk, Basel II, som utmynnar till 

undersökningens forskningsfrågor och syfte. Avslutningsvis redogörs 

undersökningens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Bankers verksamhet är förknippade med ett särskilt risktagande som skiljer sig 

från annan näringsverksamhet. Skillnaden beror främst på att banker är tvungna 

att utföra korrekta bedömningar av information som uppkommer från 

kreditbedömningsprocessen. Samtidigt ska de även ta hänsyn till både låntagarnas 

och marknadens utveckling. För att uträtta korrekta bedömningar måste banker 

beakta specifika risker på marknaden, såsom kredit- och marknadsrisker. Dessa 

risker är ytterst viktiga att beakta främst då det har förekommit att banker beviljat 

riskfyllda krediter eftersom det har funnits ett nära samband mellan deras 

risktagande och avkastning. (Funered, 1994) 

 

Globaliseringen medförde att bankerna följde de multinationella företagens 

utveckling. Internationell anpassning var nödvändig då företag var i behov av 

bankernas finansiella tjänster. Den ökade globaliseringen medförde att globala 

kriser uppstod, bland annat förekom ett flertal bankkriser i början på 1970-talet. 

Detta var en följd av att kreditförluster och reserveringar försvagade bankernas 

balansräkningar, vilket påvisade behovet av ett globalt samarbete mellan 

tillsynsmyndigheterna i västvärlden. Resultatet blev att Baselkommittén bildades 

1974, vilken bestod av G10-länder1 och centralbanker. (Funered, 1994) Syftet 

med kommittén var att öka tillsynen av bankernas risker och kapital samt att 

skapa ett gemensamt internationellt synsätt. 1988 beslutade kommittén att införa 

en riskbaserad kapitaltäckningsgrad, en så kallad schablonmässig minimiregel 

                                                 
1 G10-länderna bestod av följande länder: Belgien, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, 
Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Västtyskland och USA.  

K 
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som skulle ligga kring åtta procent, för skydd mot bankernas kreditrisker. 

(Jochnick, 2004) Beslutet innebar att Basel I uppstod, vars främsta syften var att 

öka säkerheten och sundheten i banksystemet samt att sammanföra bankerna på 

den internationella marknaden i mån om att skapa konkurrensförhållanden på lika 

villkor. Globaliseringen medförde inte enbart en utveckling av bankernas 

verksamheter utan även hur tillsynen och regleringarna skulle tillämpas i 

samhället. (Finansinspektionen, 2002:8) 

 

1998 genomförde Baselkommittén ändringar i befintliga regler, där reglerna om 

kapitalkrav moderniserades och gjordes mer riskkänsliga. Anledningen till 

förändringarna var främst att det skulle bli ett ökat skydd mot finansiell 

instabilitet och även för att förhindra att bankerna skulle kringgå regelverket. 

(Finansinspektionen, 2002:8) Trots dessa förändringar i Basel I hade bankerna 

möjlighet att ta större risker i mån om att erhålla en högre avkastning, vilket var 

en av anledningarna bakom Basel II. (Billing, 2009)  

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Den 1 januari 2007 infördes Basel II som obligatoriskt för samtliga G10-länder 

och EU-länder. (Lind, 2005) Det nya regelverket består fortfarande av riktlinjer 

som kan härledas till Basel I, men med tillslag av nya och uppdaterade regler. En 

stor förändring i det nya regelverket är de tre pelarna som har fått en omfattande 

betydelse för bankernas risktagande. De tre pelarna innehåller riktlinjer om 

bankernas minimikrav på kapital, samlad kapitalbedömning samt information och 

genomlysning. (Finansinspektionen, 2002:8) De tre pelarna har medfört att det 

krävs en stark bolagsstyrning inom banken samt att styrelsen är väl insatt i 

koncernens dagliga verksamhet. Vidare har tillsynsmyndigheterna fått ett större 

inflytande och bankerna har fått en ökad skyldighet att redogöra för relevant 

information om deras risktagande, strategier, förvaltningsmetoder samt 

styrningsstrukturer och inte enbart det faktiska resultatet. (Lind, 2005) De tre 

pelarna är ett synsätt på hur det nya regelverket är tänkt att fungera. Intressant är 

om dessa riktlinjer efterlevs i praktiken och om bankerna, stora som små, 

verkligen följer reglerna fullt ut. Enligt Claessens et al (2008) är Basel II anpassad 
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för de större aktörerna på marknaden. Anledningen till detta är att de små 

aktörerna, som många gånger befinner sig i utvecklingsländerna, inte var med och 

påverkade utformningen av regelverket. Då Sverige var med och utformade 

regelverket tillsammans med övriga G10-länder hade de på så sätt möjligheten att 

påverka regelverkets utformning (Funered, 1994). Därmed är det av intresse att 

undersöka huruvida Basel II enbart är anpassad åt de större aktörerna på den 

svenska marknaden eller om de mindre innehar samma möjligheter. Claessens et 

al (2008) uppmärksammar även att Basel II kan påverka de små bankernas 

konkurrenssituation då de större bankerna ur ett konkurrensperspektiv kan nyttja 

regelverket på ett mer fördelaktigt sätt. Därmed finns även intresset att undersöka 

de svenska bankernas konkurrenssituationer och huruvida de påverkats av 

Basel II. 

 

Det kan även vara av betydelse att undersöka tillsynsmyndighetens utvidgade roll 

som de erhöll i och med införandet av Basel II. Det kan ifrågasättas om den 

svenska tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, verkligen klarar av de ökade 

kraven som ställs på dem såsom att inneha både rätt kompetens och resurser. I och 

med den ökade tillsynen krävs det att Finansinspektionen agerar oberoende 

gentemot bankerna. Eftersom de har en noggrann kontroll av bankernas 

verksamheter krävs det regelbundna möten dem emellan. Därför kan det 

ifrågasättas om oberoendet minskar och att tillsynsmyndigheten därmed inte kan 

utföra sina åtaganden. 

 

En annan intressant aspekt att undersöka är hur bankerna upplever de befintliga 

riskmätningsmodellerna som stöds av Basel II. Modellerna ska vara en 

utgångspunkt för bankerna vid beräkning av risker och därmed kan det vara 

intressant att undersöka huruvida bankerna upplever riskmätningsmodellerna som 

tillförlitliga. De befintliga modellerna kräver en tillgång på historisk data för att 

bankerna ska få möjligheten att förutse oförväntade förluster. Den historiska 

datamängden kan därmed medföra att svårigheter uppkommer vid riskmätning 

eftersom den tillgängliga informationen, enligt den akademiska litteraturen, är 

bristfällig och därmed inte tillförlitlig (McGoun, 1995). På grund av detta anses 

det vara av stort intresse att undersöka bankernas attityd till befintlig riskmätning.  
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1.3 Forskningsfrågor 
 

Hur uppfattas Basel II i praktiken på den svenska marknaden? 

 

Finns det någon skillnad i synen på Basel II mellan stora och små banker? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att jämföra hur svenska banker uppfattar Basel II i 

praktiken. Anledningen är att undersöka om Basel II är mer anpassad för de stora 

bankerna och om regelverket är mer fördelaktigt för dem såsom det befarades 

innan regelverket infördes. 
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1.5 Disposition 
 

Kapitlet kommer kortfattat att beskriva Baselkommitténs 

första regelverk, Basel I, för att därefter närmare belysa 

Basel II:s uppbyggnad. 
 

Riskmätningskapitlet kommer att belysa kritik som 

framkommit inom den akademiska litteraturen. Vidare 

kommer kapitlet att beröra problem med Basel II:s 

riskmätning, såsom procykliaritet. 
 

 Metodkapitlet kommer att belysa vilka tillvägagångssätt 

forskarna valde att använda vid utförandet av 

undersökningen. Framförallt påvisas anledningen till val 

av grundad teori och varför intervjuerna utformades på 

ett semistrukturerat sätt.   
 

 Den offentliga debatten åskådliggör olika synsätt kring 

huruvida riskmätningsmodellerna är tillförlitliga. Särskilt 

diskuteras olika synsätt vad gäller Basel II:s påverkan på 

den finansiella krisen. Avslutningsvis förs en diskussion 

gällande marknadens behov av ett nytt regelverk. 
 

 Kapitlet kommer att behandla svar som framkommit av 

respondenterna vid intervjutillfällena. Svaren kommer 

även att analyseras utifrån den akademiska litteraturen 

samt genom den offentliga debatten som belysts i tidigare 

kapitel. 
 

 I slutdiskussionerna kommer forskningsfrågorna att 

besvaras. Därefter presenteras undersökningens 

teoretiska bidrag till forskningen samt förslag på fortsatt 

forskning. 
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2 Basel II 
nledningsvis kommer en kort historisk redogörelse föras angående 

Baselkommitténs första regelverk. Därefter åskådliggör kapitlet närmare det 

senaste regelverket, Basel II, i synnerhet de tre pelarna. 

 

2.1 Regelverkens utveckling 
 

Basel I var Baselkommitténs första framtagna regelverk för internationellt 

verksamma banker. Syftet med regelverket var att öka de internationella 

bankernas soliditet samtidigt som bankerna runt om i världen skulle få 

möjligheten till rättvisa konkurrensförhållanden. (Finansinspektionen, 2002:8) 

Regelverket tillkom redan 1988 men trädde inte i kraft förrän i slutet av 1992. 

Trots att Basel I inte var tvingande implementerades regelverket i länder runt om i 

världen, detta sedan de valt att anpassa sina inhemska lagar och regler efter 

rekommendationer som Baselkommittén utgivit. (bis.org) Dock ansågs Basel I 

brista vad gällde dess uträkning av bankernas kapitaltäckningsgrad (Lind, 2005). 

Detta på grund av att regelverket endast tog hänsyn till kredit- och marknadsrisker 

i förhållande till kapitalbasen och ansågs därmed inte återspegla de faktiska 

riskerna som bankerna utsattes för (Claessens et al, 2008). 

 

 

 

 
 Figur 1. Beräkning av kapitaltäckningsgrad enligt Basel I (egen figur)  

 

När Basel II infördes under 2007 var Baselkommitténs främsta argument att 

modernisera regelverket och göra bankernas kapitalkrav mer riskkänsligt. Genom 

att göra regelverket mer riskkänsligt kunde ett skydd mot finansiell instabilitet 

skapas då exempelvis riskkapital kunde nyttjas mer effektivt. Dessutom krävdes 

ett nytt regelverk på grund av att modern teknik utvecklats i den mån att bankerna 

i och med detta hade haft möjligheten att kringgå det tidigare regelverket och 

därmed tagit större risker än vad som varit önskvärt. (Finansinspektionen, 2002:8) 

I 
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Argumenten ovan innebar att det därmed fanns ett behov av att införa ett nytt 

regelverk. 

 

Syftet med Basel II var att öka tillsynen av kreditinstitut och värdepappersföretag 

genom nya kapitaltäckningsregler. Reglerna skulle hjälpa till att säkerställa att 

dessa hade en tillräcklig kapitalbas i relation till deras risktagande. Basel II syftar 

därmed till att anpassa kapitalkraven efter rådande risker som finns på marknaden, 

stimulera utvecklingen av aktörernas riskhantering genom ökad tillsyn, 

upprätthålla kapitaltäckningen genom förstärkt kapitalplanering samt bidra till en 

välfungerande internationell marknad. (rahoitustarkastus.fi) 

 

Det tidigare regelverket, Basel I, hade enbart fokuserat på det minimikrav på 

kapital som bankerna skulle uppfylla. I och med införandet av Basel II skedde en 

utvidgning, där regelverket är uppbyggt av tre pelare. 

 

 

 

 

 

 
 Figur 2. Basel II:s uppbyggnad (egen figur) 

 

2.2 Pelare 1 – Minimikrav på kapital 
 

Den första pelaren inom Basel II kan ses som en uppdaterad version av Basel I. 

Pelaren innehåller regler för hur mycket kapital som bankerna måste 

tillhandahålla i förhållande till sina kreditrisker. (Finansinspektionen, 2005:8) 

Anledningen till varför regelverket ställer kapitalkrav på bankerna är för att de ska 

ha en buffert för att klara av eventuella framtida förluster som inte ska behöva gå 

ut över deras insättare och investerare. (Finansinspektionen, 2002:8) 

Kapitalkravet i det nya regelverket är oförändrat och ligger fortfarande på åtta 

procent, däremot har en justering skett för vad som ingår i dess uträkning. 

Tidigare ingick enbart kredit- och marknadsrisker men i det nya regelverket 
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inkluderas även de operativa riskerna i beräkningarna. (Finansinspektionen, 

2005:8) 

 

 

 

 
Figur 3. Beräkning av kapitaltäckningsgrad enligt Basel II (egen figur) 

 

Enligt Llewellyn är det en stor kostnad för bankerna att hålla kapital, vilket de 

enligt regelverket är skyldiga att göra. Konsekvenserna av detta blir att bankernas 

prissättning påverkas på grund av att ju större kapital bankerna måste hålla desto 

högre blir priset som de måste ta för sina produkter och tjänster. (Bergendahl, 

1989) Anledningen till att regelverket har ett kapitalkrav är inte för att höja 

bankernas prissättning eller för att förhindra dem från att utsätta sig för risker, 

utan för att bankernas prissättning ska vara mer anpassad mot den risk som de 

utsätts för (Lind, 2005). 

 

2.2.1 Kreditrisk 
 

Det finns risker som bankerna ska ta hänsyn till, en av dem är kreditrisken. 

Kreditrisk uppstår i samma ögonblick som ett lån beviljas i och med att det 

samtidigt uppstår en risk att lånet inte kommer återbetalas av låntagaren. 

(Bergendahl, 1989) Kreditrisk är alltså risken för en förlust av ett finansiellt 

kontrakt där utfallet inte varit lika lönsamt som det utlovats. Det finns två olika 

metoder för att beräkna kreditrisk, den standardiserade metoden och den interna 

riskklassificeringsmetoden (IRK-metoden). Den sistnämnda är även uppdelad i 

två typer, en enkel och en mer avancerad. (Jarrow, 2007)  

 

 

 

 

 
 

 Figur 4. Tre metoder för att beräkna kreditrisk (egen figur) 
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Den standardiserade metoden, även kallad schablonmetoden, är av den enklare 

varianten och grundar sig mångt och mycket på det tidigare regelverket. Metoden 

används framförallt av banker med mindre avancerade riskhanteringssystem. 

(Finansinspektionen, 2002:8) Vid bedömning av kreditrisker utvärderas 

kredittagaren efter en tabell baserat på dess kreditvärdighet (Jarrow, 2007), vilket 

innebär att banker som innehar samma portfölj även har samma kapitalkrav. 

Bristerna med metoden är att den inte anses tillräckligt känslig då endast extern 

information nyttjas. (Finansinspektionen, 2002:8) Därför införde Baselkommittén 

även en mer avancerad beräkningsmetod, IRK-metoden. 

 

IRK-metoden är, till skillnad från den ovan nämnda metoden, mer riskkänslig 

eftersom det finns en större variation bland bankernas portföljer. Detta för att 

metoden är uppbyggd på bankernas egna internt utvecklade 

riskklassificeringsmått som baseras på fem tillgångsklasser; stater, företag, 

banker, aktier och hushåll. (Finansinspektionen, 2002:8) För samtliga nämnda 

tillgångsklasser är bankerna tvungna att vid utlåningstillfällen se över de faktorers 

värden som påverkar kreditrisken. Dessa bygger på bankernas egna 

uppskattningar av sannolikheten för fallissemang (PD), förlust vid fallissemang 

(LGD) och exponering vid fallissemang (EAD). (Jarrow, 2007) Vid användning 

av den mer avancerade IRK-metoden utför bankerna själva beräkningen av 

samtliga parametrar, medan de enbart utför PD vid den enklare metoden. De två 

övriga parametrarna får bankerna givna av tillsynsmyndigheten. Genom att låta 

bankerna själva beräkna samtliga parametrar, vilket de gör med den mer 

avancerade metoden, innebär det också en större påverkan på deras kapitalkrav. 

Dock innebär det vissa speciella krav på bankerna för att de ska kunna få nyttja 

IRK-metoden vid beräkning av sin kapitaltäckning. En förutsättning är att 

bankerna kan återge och uppskatta faktorer på ett tillförlitligt sätt, vilket kräver 

historisk data om låntagarens betalningsförmåga som kan sträcka sig många år 

tillbaka. (Finansinspektionen, 2002:8) En fördel med IRK-metoden är dock att det 

uppstår en bättre förbindelse mellan kapitalkravet och bankernas faktiska risker, 

vilket i sin tur kan innebära ett lägre kapitalkrav (Lind, 2005). 
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2.2.2 Marknadsrisk 
 

Marknadsrisk definieras som en risk för förluster som uppstår på grund av att 

förändringar skett på marknaden exempelvis förändringar i aktiekurs, valutakurs, 

råvarukurs och räntenivåer (Jarrow, 2007). Med andra ord makroekonomiska 

förändringar som bankerna inte har möjlighet att påverka (Heid, 2007). 

Marknadsrisken tillkom under Basel I och har vid införandet av Basel II inte 

inneburit några omfattande förändringar för hur dessa risker ska hanteras (Jarrow, 

2007). En skillnad jämfört med de övriga risker som den första pelaren behandlar 

är att marknadsrisken redan innan införandet av Basel II omfattade två olika 

metoder vad gäller dess uträkning, dels en schablonmetod dels en intern metod 

(Finansinspektionen, 2002:8). 

 

2.2.3 Operativ risk 
 

När Basel II infördes uppkom även en tredje risk som bankerna ska ta hänsyn till 

vid uträkning av deras kapitaltäckningsgrad, en så kallad operativ risk. Den 

definieras som risken för en förlust på grund av misslyckade interna processer, 

mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Dessutom innefattar de 

operativa riskerna även rättsliga risker. (Jarrow, 2007) 

 

Vid beräkning av den operativa risken kan bankerna välja att använda en av tre 

metoder; basmetoden, schablonmetoden och internmätningsmetoden. 

 

 

 

 

 
Figur 5. Tre metoder för beräkning av operativ risk (egen figur) 

 

Basmetoden kan tillämpas av samtliga banker utan särskilda kvalificeringsvillkor, 

vilket innebär att det är den enklaste av de tre metoderna. Beräkningarna i 

basmetoden utgår från bankernas storlek som mäts i deras bruttointäkt. 
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Basmetoden anses inte vara speciellt riskkänslig, vilket därmed tyder på att aktiva 

banker som ofta utsätts för operativa risker använder någon av de två övriga 

metoderna. (Finansinspektionen, 2002:8) 

 

En utveckling av basmetoden är schablonmetoden som har en utökad 

riskkänslighet och tar hänsyn till att alla bankverksamheter inte utsätts för samma 

mängd operativa risker. Schablonmetodens uträkningar har liksom basmetoden 

bruttointäkten som storleksmått, dock med skillnaden att olika rörelsegrenar 

påverkar uträkningen av kapitalkravet. För att kunna nyttja schablonmetoden vid 

beräkning av kapitalkravet krävs det att bankerna har tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. Dessutom måste bankerna uppfylla en del allmänna villkor 

som bland annat hanterar bankernas riskhanteringssystem. (Finansinspektionen, 

2002:8) 

 

För användning av internmätningsmetoden krävs liksom för schablonmetoden 

tillstånd av tillsynsmyndigheten. Metoden bygger på beräkningar utifrån 

bankernas egna interna system där tillsynsmyndigheterna sammanställt en del 

riktlinjer som de interna systemen ska byggas på. Det är sedan bankerna själva 

som innehar bevisbördan för att ha utfört beräkningarna på ett ansvarsfullt sätt 

samt att de infriat de högt ställda kvalitativa och kvantitativa kraven. 

(Finansinspektionen, 2002:8) 

 

Då det finns olika metoder att beräkna kapitalkravet på, inom den första pelaren, 

är det viktigt att beakta att bankerna måste kvalificera sig för att få tillstånd att 

nyttja mer avancerade metoder. Detta medför krav på utvecklade datasystem, 

kompetens och tillgänglig historisk data. De banker som nyttjar de mer 

avancerade metoderna måste besitta dessa faktorer i mån om att upprätthålla 

beräkningsmetodiken. (Finansinspektionen, 2002:8) 

 

2.3 Pelare 2 - Samlad kapitalbedömning 
 

En skillnad med Basel II från det tidigare regelverket är införandet av den andra 

pelaren, en så kallad samlad kapitalbedömning. Avsikten med den andra pelaren 
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är att identifiera samtliga risker som bankerna utsätts för samt att bedöma deras 

riskhantering i ett vidare perspektiv än vad som sker i den första pelaren. Därmed 

kompletteras kapitaltäckningsberäkningarna genom den andra pelaren. Samlad 

kapitalbedömning har även inneburit en ökad roll för tillsynsmyndigheten som 

granskar bankernas val av metod vid beräkning av kapitalkravet. Bankerna ska 

med tillsynsmyndigheten arbeta, både tillsammans och var för sig, för att uppfylla 

en generell och flexibel värdering av risker, riskhantering samt kapitalbehov. 

Detta kan ses vara ett av de största syftena till varför pelare två infördes i Basel II, 

just för att identifiera samtliga risker som bankerna utsätts för i sin verksamhet. 

(Finansinspektionen, 2005:8) 

 

Den andra pelaren innehåller fyra grundläggande krav som beskriver bankernas 

och myndigheternas uppgifter. De fyra kraven är:2 

 

 Bankerna ska ha en metod för att bedöma det samlade kapitalbehovet i 

relation till riskexponeringen och en strategi för att bibehålla den önskade 

kapitalnivån. 

 Tillsynsmyndigheten ska utvärdera bankens bedömning av kapitalbehovet 

och dess interna kapitalallokeringsprocess och vidta åtgärder om det är 

nödvändigt. 

 Tillsynsmyndigheten förväntar sig att banken har en kapitaltäckningsgrad 

som ligger över den legala miniminivån. 

 Tillsynsmyndigheten ska ingripa på ett tidigt stadium för att förhindra att 

bankens kapitaltäckningsgrad sjunker under den legala miniminivån. 

 

Den andra pelaren tillkom för att se till att bankerna på ett tydligt och korrekt sätt 

identifierar de risker de utsätts för där de därefter beslutar hur de ska hantera 

dessa. Dessutom medförde införandet av den andra pelaren att 

tillsynsmyndigheten fick en utvidgad roll, där de tillsammans med bankerna ska 

se till att verksamheten sköts på ett tillfredställande sätt. (Basel Committee on 

Banking Supervision, 2006) 

 

                                                 
2 Finansinspektionen, 2002:8 s. 22 
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2.4 Pelare 3 - Information och genomlysning 
 

Den tredje pelaren behandlar information och genomlysning och var liksom den 

andra pelaren en nyhet vid införandet av Basel II. Pelaren infördes då det visat sig 

att det var av stor betydelse för investerare och kunder att ha tillräckligt med 

information för att kunna bedöma bankernas finansiella ställning. Pelaren ställer 

därmed krav på att bankerna offentliggör viktig information om deras 

riskexponering som kan vara av betydelse för bland annat investerare. Detta kan i 

sin tur även bidra till att bankerna minskar sina systemrisker. 

Tillsynsmyndigheterna har även en stor roll i den tredje pelaren då det är de som 

ska kontrollera att bankerna offentliggör all den relevanta information som 

regelverket ställer på dem. (Finansinspektionen, 2005:8) 

 

Samtliga pelare kompletterar varandra på olika sätt, den tredje pelaren bidrar till 

att generera en trivsam miljö för bankerna att verka i. Framförallt bidrar den 

allmänna reaktionen som uppstår på grund av den offentliggjorda informationen 

om bankernas risktagande till att öka den finansiella stabiliteten inom 

bankverksamheten. 

 

2.5 Sammanfattning av Basel II 
 

Avsnittet har framförallt belyst Basel II:s uppbyggnad. Detta för att tydliggöra de 

senarekommande respondenternas uppfattningar om regelverket. Kapitlet inleddes 

med en genomgång av det tidigare regelverket, Basel I och bakgrunden till varför 

ett nytt regelverk uppstått. Det främsta skälet var att endast kredit- och 

marknadsrisker användes vid beräkning av bankernas kapitaltäckningsgrad vilket 

därmed inte ansågs återspegla de faktiska riskerna som bankerna utsattes för.  

 

I och med Basel II anses de faktiska riskerna, som bankerna utsätts för, belysas. 

Anledningen är regelverkets uppbyggnad av de tre pelarna. Den första pelaren är 

en uppdaterad version av Basel I, där uträkningen av bankernas 

kapitaltäckningsgrad inkluderar de operativa riskerna. Den andra och tredje 

pelaren var två nya företeelser jämfört med det tidigare regelverket. Genom de två 
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pelarna infördes även regleringar vad gäller bankernas samlade kapitalbedömning 

samt deras informationsutgivande. 
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3 Riskmätning 
apitlet kommer att belysa kritik som påträffats inom den akademiska 

litteraturen mot riskmätning. Därefter kommer olika problem som 

framkommit mot Basel II:s riskmätningsmodeller att beröras, såsom 

procykliaritet. 

 

3.1 Bakgrund  
 

1998 skulle flertalet finansiella institut använda samma modeller för riskmätning 

för att bemöta de krav som reglerande organ ställt. Den globala aktiekraschen som 

uppstod 1987 och den ryska finansiella krisen 1998 är exempel på hur otillförlitlig 

historisk information för beräkning av risk har varit. 1987 uppstod den globala 

aktiekraschen där portföljerna försäkrades för att hedga den framtida risken. 

Portföljerna fungerade under stabila perioder, men då finansiella institut använde 

samma portföljförsäkring under själva aktiekraschen innebar det att krisen 

utvidgades då marknaden förlitade sig på redan inhämtad information. Den ryska 

finansiella krisen, 1998, medförde betydliga konsekvenser för de ryska bankerna. 

Volatiliteten på kapitalmarknaden ökade vilket medförde att de ryska bankerna 

överskred riskkapaciteten. När krisen utvidgades fortsatte de finansiella instituten 

att använda samma teknik för riskberäkning trots att marknadens pris och 

riskkänslighet hade förändrats. Den ryska finansiella krisen och den globala 

aktiekraschen är historiska exempel på att risk inte kan mätas med precision. 

Kriserna är även exempel på att de riskmätningsmodeller som använts och varit 

väl fungerade i stabila perioder inte kunnat användas för att mäta risk vid ostabila 

perioder. Med bakgrund till det ovan nämnda finns det därmed en risk att 

modellerna inte fungerar lika effektivt när de används för reglerande syften. 

(Wahlström, 2009)  

 

 

 

K 
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3.2 Kritik mot riskmätning 
 

Basel II:s riskmätning har ifrågasatts sedan det uppstått kritik mot att regelverket 

varken ökat stabiliteten eller säkerheten för bankernas verksamheter. Kritiken 

baseras på att regelverket stödjer riskmätningsmodeller som historiskt visat sig 

vara otillräckliga. (Wahlström, 2009) För att kunna förutspå risk behövs 

statistiska modeller och historisk data gällande marknadspriser men även 

antaganden kring modellernas datamängd, val av ekonometrisk modell och 

tidshorisont är viktiga element att ta hänsyn till. När antaganden kring den 

statistiska datamängden görs uppstår modeller för riskmätning. 

Riskmätningsmodellerna baseras på objektiva historiska observationer och 

subjektiva omdömen vilket tyder på att kvalitén på riskmätningsmodellerna kan 

baseras på individen som granskar observationerna. (Daníelsson, 2002) Dessa 

faktorer utgör en grund för att mäta risknivån för att säkerställa värdet på en 

tillgång (McGoun, 1995). Dock finns det svårigheter med att skapa en perfekt 

modell för riskmätning eftersom alla modeller har sina brister (Daníelsson, 2002).  

 

I mån om att genomföra värderingar använder finansiella institut främst historisk 

data vid bedömning av risk. Denna typ av riskmätning är svår att mäta samtidigt 

som den inte är fullständigt tillförlitlig (McGoun, 1995), vilket beror på den 

historiska informationen som används för att förutspå framtida uppskattningar. Ett 

problem med riskmätningsmodellerna är att de bygger på förutsättningen att 

historien upprepar sig där modellerna baseras på statistisk data vars risk kan 

underskattas. Underskattning av risk uppstår främst då statistisk data skiljer sig 

vid stabila och ostabila perioder, då villkoren förändras beroende på vilken period 

som är i fokus. (Wahlström, 2009) Den historiska datamängden är framförallt 

inhämtad från ekonomiskt stabila perioder (Daníelsson, 2002) vilket kan medföra 

att det finns svårigheter att använda data från en högkonjunktur för att förutspå 

framtida risker vid en lågkonjunktur (Wahlström, 2009). Därmed kommer inte 

modellerna som skapats under stabila perioder fungera vid en 

konjunktursvängning (Daníelsson, 2002). 

 

Aktörerna på marknaden är mer riskkänsliga under ostabila perioder vilket medför 

att de agerar mer likvärdigt i mån om att undvika riskabla investeringar. Detta 
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sker då förutsättningarna för risktagandet förändras och medför därmed att 

riskmätningsmodellerna inte ger någon vägledning. Framförallt är det 

makroekonomiska förändringar som orsakar svårigheter att utveckla modeller för 

att förutspå framtida risker. (Daníelsson, 2002) 

 

3.2.1 Riskmätning utifrån relativ frekvens 
 

McGoun (1995) beskriver tre kritiska synsätt på riskmätning utifrån historisk data 

som benämns som the relative frequency theory, vilket innebär teorin kring relativ 

frekvens. Denna teori är inte helt felfri då det finns tre identifierbara problem med 

att använda relativ frekvens som riskmätning.  

 

Det första problemet benämns som the reference class problem och berör 

svårigheter med att fastställa vilka historiska händelser som är jämförbara med 

dagens situationer. Problematiken bygger på att riskmätning utifrån relativ 

frekvens inte blir korrekt då dagens händelser inte kan förväntas vara jämförbara 

med historiska händelser. Detta kan innebära att felaktiga bedömningar gällande 

risk görs vilket medför att bankernas beslut kring exempelvis utlåning till företag 

grundas på felaktiga antaganden. Anledningen är att företagens historiska 

avkastning visat en viss risktendens. (McGoun, 1995) 

 

Det andra problemet inom riskmätning klassificeras som the law of large numbers 

problem. Problematiken grundar sig på tillvägagångssättet för riskmätning, då 

medelvärdet av företagens historiska avkastning används som underlag för 

bedömning av framtida värden. Då antaganden kring avkastning sker på längre 

sikt medför detta att riskfyllda investeringar som har en historisk positiv 

avkastning uppfattas som mindre riskkänsliga på längre sikt. Eftersom 

volatiliteten på längre sikt minskar accepterar investerarna den högre risken i mån 

om att erhålla en större avkastning. Detta kan innebära att investerarna tar större 

risker eftersom de förlitar sig på medelvärdet av företagens historiska 

avkastningar. (McGoun, 1995) 
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The estimation problem är det tredje problemet inom riskmätning som McGoun 

(1995) nämner. Det är ett uppskattningsproblem som uppstår kring användningen 

av historiska faktiska utfall i mån om att säkerställa hypotetiska framtida utfall. 

Exempel på ett uppskattningsproblem är när två företag som borde värderas olika 

värderas likvärdigt på grund av att de har samma historiska risk och avkastning. 

Detta medför att riskmätningen blir riskfylld eftersom det saknas samband mellan 

historiska och framtida utfall. 

 

3.3 Det numeriska språket och konstruerad fakta 
 

Att använda riskmätningsmodeller som ett regleringsverktyg är inte alltid det 

främsta alternativet för marknaden (Daníelsson, 2002). Genom åren har olika 

metoder för riskmätning använts, då det saknats bra metoder för riskmätning, och 

trots bristerna med riskbedömning utifrån relativ frekvens har det visat sig vara 

det bästa alternativet. (McGoun, 1995) Porter (1995) uppmärksammar siffrors 

tillförlitlighet samt konstruerandet av fakta och anser att trovärdigheten kring 

dessa problem är såväl etiska som sociala. Han ifrågasätter om det är möjligt att 

vara objektiv vid för hög tillit till siffror och konstruerad fakta. Trots kritiken som 

råder i den akademiska litteraturen är det numeriska språket och den konstruerade 

faktans betydelse den främsta anledningen till att de bristande 

riskmätningsmodellerna fortfarande används. (Chua, 1996) 

 

Riskmätning har varit ett aktuellt ämne under en längre tid och anledningen till 

hur risk mäts idag har att göra med den tradition som råder gällande riskmätning. 

Debatten kring den numeriska traditionen uppstod redan på 1970-talet men trots 

kritiken som framkommit förekommer traditionen än idag. Att överge den 

numeriska traditionen skulle medföra en osäkerhet på marknaden då det finns en 

sammankoppling mellan traditionen och den riskmätning som råder. Det 

numeriska språket medför ett gemensamt tankesätt för marknadens aktörer där 

inga avvikelser råder vilket vanligtvis kan uppstå på grund av språkbarriärer och 

kulturskillnader länder emellan. Eftersom det inte råder något bättre alternativ till 

det numeriska språket kan denna inte överges. (Chua, 1996) 
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Kritiken som framkommit i debatten kring det numeriska språket, och dess 

användning av siffror, syftar främst till aktörernas tillförlit till siffrorna. Basel II 

bygger på antagandet att siffror är nödvändigt för att utöva kontroll samt för 

användning vid beslutsfattande. (Wahlström, 2009) Eftersom det numeriska 

språket har används genom åren har dess tilltro förstärkts och gett upphov till ett 

gemensamt tankesätt för marknadens aktörer (Chua, 1996). Detta är en av 

anledningarna till att Basel II:s riskmätningsmodeller bygger på den numeriska 

forskningstraditionen. 

 

Allmänheten tar lätt till sig vetenskap från den akademiska världen vilket medför 

att fler nyttjar konstruerad fakta och en tro på vetenskapen uppstår. När ny 

vetenskap uppkommer baseras den på konstruerad fakta vilket i sin tur medför att 

den uppfattas som trovärdig, vilket inte alltid är fallet. Detta beror på att 

uttalanden om ny vetenskapen många gånger upplevs innehålla fakta som kan 

övertyga allmänheten. Brist på kritik mot uttalandena medför att allmänheten 

övertygas om att dessa är korrekta. Den bortglömda litteraturen medför att de 

brister som tidigare belysts inte framkommer i samband med uttalandena. Vid 

motstånd konstrueras dock vetenskapen om för att erhålla allmänhetens acceptans. 

(Latour & Woolgar, 1986) 

 

Beroende på vilka uttalanden som görs finns det en skillnad på hur mycket fakta 

de innehåller. Uttalanden kan klassificeras utifrån en skala där de accepteras 

beroende på hur mycket fakta de anses innehålla. De uttalanden som anses 

innehålla mest fakta tas oftast för givet vilket medför att det sällan uppstår 

diskussioner kring uttalandena av allmänheten. Allmänheten stödjer inte de 

uttalanden som baseras på en lägre grad av etablerad fakta och som det finns 

begränsat med underlag på. Detta på grund av att dessa uttalanden många gånger 

uppfattas som spekulativa och därmed inte trovärdiga. Allmänheten har oftare 

lättare att ta till sig uttalanden som de kan relatera till och därmed jämföra dess 

relevans. (Latour & Woolgar, 1986) 

 

 



 20

3.4 Problem med Basel II:s riskmätning 
 

Riskmätningsmodellernas brister, som tidigare belystes, påverkar även det nya 

regelverket, Basel II. Framförallt har problematiken uppstått under 

implementeringsfasen då det engelska språket använts vid utformningen av 

riktlinjerna inom Basel II. Detta har medfört att det uppstått problem med 

terminologin vid översättning av regelverket till övriga språk. Vad gäller 

översättningen till det svenska språket har det använts engelska uttryck i 

regelverket då det inte funnits liknande motsvarigheter av begreppen i det svenska 

språket. (Finansinspektionen, 2002:8) 

 

3.4.1 Procykliaritet 
 

Konjunkturlägesförändringar kan medföra att bankernas kapitalkrav varierar, allt 

beroende på bankernas risker. Förändringarna i kapitalkravet skulle kunna 

medföra en förstärkning av konjunktursvängningarnas effekter, med andra ord 

procykliaritet. I och med risken för procykliaritet försökte Baselkommittén genom 

Basel II att minska fluktuationerna kring konjunkturläget. (Finansinspektionen, 

2002:8)  

 

Det finns en risk att det nya regelverket kommer att göra det obligatoriska 

minimikravet på kapital mer cykliskt. Detta kan medföra att priset på kapital 

kommer att öka i en ekonomisk nedgång eftersom bankerna är tvungna att göra 

nedskrivningar på deras utlåningsportföljer till följd av kreditförluster. Detta kan 

även medföra makroekonomiska effekter då kapitalbegränsade banker är tvungna 

att reducera sin utlåning. När bankernas ekonomiska utsikt försämras påverkas 

kreditkvalitén negativt och bankerna kommer under en ekonomisk nedgång att 

behöva mer kapital. Det finns olika synsätt kring huruvida Basel II kommer att 

rätta sig efter konjunkturläget eller inte. Under det tidigare regelverket visade det 

sig att bankernas kapitalkrav följde cykliska mönster, där kapitalkravet ökade 

markant under ekonomisk nedgång och minskade vid ekonomisk uppgång. Det 

cykliska beteendet kring kapitalkravet antas kvarstå vid Basel II, men det finns 

synsätt som tror att det cykliska beteendet kommer att förstärkas ytterligare på 
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grund av riskkänsligheten i kapitalförändringarna. Andra tror dock att 

kapitalkravet kommer minska de cykliska effekterna, där minskningen beror på 

att bankerna kommer att ställa högre krav på sin utlåning. Detta medför att det är 

felaktigt att utgå från att de förändringar som tidigare fanns, i Basel I, skulle 

orsaka liknande mönster i det nya regelverket. Basel II:s effekt på bankernas 

utlåning kan vara av betydelse i länder där bankerna har en nyckelroll för 

företagens investeringsbeslut. Omfattningen av den procykliska effekten kommer 

att bero på ett flertal faktorer som exempelvis företagens tillgång till externt 

kapital, företagens genomsnittstorlek samt konkurrensförhållanden i 

bankindustrin. (Heid, 2007) 

 

En eventuell lösning på problematiken kring procykliska effekter kan vara de så 

kallade stresstester bankerna med Basel II är tvingade att genomföra. Bankerna 

som nyttjar komplicerade beräkningsmetoder, såsom IRK-metoden, ska 

komplettera sina beräkningar med dessa stresstester. Stresstesterna konstrueras av 

bankerna själva och syftar till att skapa en större kunskap om IRK-metoden samt, 

vid en försämring av konjunkturläget, eventuellt öka kapitalkravet. I enlighet med 

den andra pelaren ska bankerna själva inneha ett kapitalkrav vid försämring av 

konjunkturläget. Dock granskar tillsynsmyndigheten dessa stresstester och 

utvärderar ifall det finns ett behov av att öka kapitalkravet för enskilda banker. 

(Finansinspektionen, 2002:8) 

 

3.4.2 Påverkan på bankernas verksamheter 
 

Det ifrågasätts om det kan skapas ett regleringsverktyg som reducerar risker på ett 

effektivt sätt samtidigt som det inte är alltför kostsamt (Daníelsson, 2002). 

Wahlströms (2009) studie påvisar att många upplevde implementeringen av 

Basel II som väldigt resurskrävande, vilket det ofta kan vara vid införande av nya 

regelverk. Studien visar också att Basel II upplevs som ett nödvändigt regelverk 

men att det under implementeringens gång påvisats vara mer kostsamt och 

komplext än förväntat. De höga kostnaderna för implementeringen har främst 

berott på utveckling av nya IT-system och att bankerna har fått lägga tid och 

resurser på att förstå regelverket. 
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Man har trott att implementeringen av Basel II skulle medföra stora kostnader för 

mindre banker, där exempelvis nischbanker inte skulle ha tillräckliga resurser för 

att utveckla modeller och samla in data. De mindre bankerna har inte samma 

möjlighet som de större bankerna att samla in nödvändig data och utveckla 

modeller vilket medför att de endast kan använda de enkla beräkningsmodellerna. 

De mindre bankerna kommer att driva sina verksamheter med en mindre mängd 

kapital samtidigt som de inte kommer att ha möjligheten att mäta risker på samma 

sätt som de större bankerna. Det finns därmed en risk att mindre banker tvingas, 

för att fylla sina portföljer, acceptera låntagare som blivit åsidosatta av de större 

bankerna. Det är även viktigt för de mindre bankerna att skapa en personlig 

kontakt med sina långtagare i mån om att analysera kreditvärdigheten och lägga 

mindre fokus på de opersonliga kreditmodellerna. (Wahlström, 2009) 

 

Baselkommitténs syfte är att stärka både internationella och nationella 

konkurrensförhållanden. Det nya regelverket medför svårigheter för bankerna att 

konkurrera på lika villkor på grund av att de har möjlighet att använda olika 

riskmätningsmodeller. Detta i sin tur kan leda till att olika strategier skapas och 

därmed kan Basel II medföra att bankernas konkurrensläge förändras vid val av 

olika beräkningsmodeller. Eftersom minimikravet på kapital inte är den enda 

faktorn som driver konkurrensen kan exempelvis prissättning på utlåning medföra 

ytterligare skillnader mellan bankerna. Detta medför att de större bankerna gynnas 

mer på grund av att de har beräkningar som inte enbart främjar prissättningen utan 

även kapitalkravet. De mindre bankerna har inte samma möjlighet att hålla ett lågt 

kapitalkrav vilket de stora bankerna, tack vare de avancerade metoderna, kan 

göra. (Blount & Streeter, 2003) 

 

3.4.3 Kunskapsgap 
 

Bankerna har anställt allt yngre och oerfarna medarbetare för utveckling av 

riskmätningsmodeller samt insamling av data. Detta innebär att de inte har den 

praktiska kunskap som krävs.  Det medför också att de medarbetare som inte har 

arbetat med komplexa system under en längre tid också finner Basel II som 
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komplext. Det kan även innebära svårigheter att förstå de teknologiska aspekterna 

och språket som används vid mätning av risk, vilket är ett av de problemen som 

bankerna har utsatts för vid implementeringen av Basel II. (Wahlström, 2009) 

 

Banker med en decentraliserad struktur kommer inte att gynnas av det nya 

regelverket. Framförallt kommer det att innebära en organisationsförändring då 

Basel II sägs medföra ökad centralisering på bankerna. Wahlström (2009) anser 

att kunskapen kring Basel II varierar banker emellan. Detta eftersom kompetensen 

kring riskmätning finns på huvudkontoren och inte över hela verksamheten. 

Wahlströms studie påvisar även att många medarbetare inte förstår det nya 

regelverket. Medarbetarna ute i verksamheterna känner en oro kring att makten på 

huvudkontoren ökar då kunskapen kring de komplexa riskmätningsmodellerna 

finns där. Basel II har medfört att de svenska bankerna är tvungna att genomföra 

organisationsförändringar för att bemöta regelverkets krav. 

 

3.4.4 Modellerna i praktiken 
 

Riskmätningsmodellerna som Basel II förespråkar har inte ifrågasatts huruvida de 

återspeglar den verkliga risken eller inte. För att bankerna ska ha möjligheten att 

utvärdera hur kreditvärdig en individ är behövs en tillgång på historisk data vilket 

medför att siffror uppfattas som en viktig aspekt kring bankernas värderingar. 

Basel II har därmed uppmanat de finansiella instituten att använda 

riskmätningsmodellerna i beslutunderlagen. Den negativa effekten kan leda till att 

det skapas en ekonomisk cykel vilket innebär att bankerna agerar likvärdigt under 

liknande förhållanden. (Wahlström, 2009) 

 

3.4.4.1 Value at risk 
 

Value at risk (VaR) är en modell som används för att mäta finansiella risker 

(Jorion, 1996), där Baselkommittén har uppmuntrat de finansiella instituten att 

använda modellen vid riskberäkning. VaR är ett riskmått som är relativt enkelt att 

implementera samt enkelt att förklara för marknaden som inte har direkt kunskap 

inom området. (Daníelsson, 2002) VaR sammanfattar de förväntade förlusterna 
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inom en tidshorisont inom ett givet konfidensintervall (Jorion, 1996). Riskmåttet 

tar hänsyn till både sannolikheten för ränteförändringar samt för känsligheten i 

marknadsvärdet. Måttet kan även under vissa förhållanden beakta minskningen i 

riskexponeringen vilket i sin tur är ett resultat av en diversifiering av flera 

tillgångar. (Söderlind, 2001) Daníelsson (2002) menar att under vissa antaganden 

kan måttet representera risk på ett lämpligt sätt dock är dessa antaganden oftast 

orealistiska och resulterar i att risken missbedöms. Han påvisar att det finns 

möjligheter att manipulera VaR, då diversifiering av två portföljer kan leda till att 

mer risk accepteras. Den standardiserade metoden eller IRK-metoden, som 

Basel II förespråkar, ger inte en god uppskattning av kapitalkravet. Det främsta 

problemet är att riskmätningsmåttet VaR inte är lämpligt att använda sedan 

komponenterna som används för att beräkna VaR inte är konsekventa med 

marknaden (Jarrow, 2007). 

 

3.5 Sammanfattning av riskmätning 
 

Kapitlet belyste problematiken kring riskmätning där den akademiska litteraturen 

genom åren har påvisat att riskmätning utifrån historisk data är svår att mäta 

samtidigt som den inte är tillförlitlig. Detta är bekymmersamt då det nuvarande 

regelverket, Basel II, stödjer dessa riskmätningsmodeller.  

 

På grund av att det råder brist på godtagbara riskmätningsmodeller har de, trots 

kritiken, accepterats av marknaden. En anledning tros vara det numeriska språket 

och den konstruerande faktans betydelse. Detta på grund av att riskmätning 

bygger på en tradition, vilket har medfört att det har skapats ett gemensamt 

tankesätt för aktörerna på marknaden och tilltron för riskmätningsmodellerna har 

förstärkts då de upprepats genom historien.  

 

Det är inte enbart riskmätningsmodellerna som upplevs vara bristfälliga i det nya 

regelverket. En annan aspekt är att Basel II är såväl ett kostsamt som komplext 

regelverk vilket innebär att bankernas storlek är av betydelse. Det finns även en 

tro om att Basel II medför en förstärkning av konjunkturläget. Beroende på vilken 

konjunkturcykel marknaden befinner sig i kan detta i sin tur medföra en 
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förändring för bankernas risker. Detta innebär att konjunktursvängningarnas 

effekter kan förstärkas där Basel II, i förhållande till Basel I, kan innebära en 

ytterligare förstärkning av den procykliska effekten. 
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4 Metod 
etodkapitlet kommer att belysa val av metod och tillvägagångssätt som 

forskarna använt. Inledningsvis förklaras varför den kvalitativa metoden 

användes och varför forskarna ansåg det vara lämpligt att utgå från grundad 

teori. Vidare kommer kapitlet att belysa undersökningens datainsamlingsmetod 

samt presentera undersökningens urval. 

 

4.1 Val av metod och ansats 
 

Den kvalitativa metoden var utgångspunkten för genomförandet av studiens 

undersökning. Användningen av den kvalitativa metoden innebär att 

undersökningen fokuserar på ord istället för siffror vid analys av inhämtad data. 

(Bryman & Bell, 2005) Informationen som framkommer vid en kvalitativ 

undersökning betraktas som mer öppen, då det finns möjligheter till fördjupade 

diskussioner mellan respondenten och forskaren. Genom att undersökningen 

utgick från denna metod innebar det att undersökningens synsätt kan härledas till 

den induktiva ansatsen (Jacobsen, 2002), då den kvalitativa metoden anses vara 

övervägande induktiv (Backman, 1998). 

 

Undersökningens sammansättning av den kvalitativa metoden med inslag av den 

induktiva ansatsen innebar att forskarna hade ett mer öppet förhållande till det 

som skulle undersökas, detta genom att undersökningen genomfördes utan några 

specifika förväntningar. Kritik som uppstått mot den induktiva ansatsen är att det 

är naivt att tro att det är möjligt att studera verkligheten utan några personliga 

värderingar och åsikter. Oavsett om forskaren är medveten eller inte om att denne 

sätter sin personliga prägel på undersökningen är kritiken som ges mot den 

induktiva ansatsen välbefogad. (Jacobsen, 2002) Detta var något forskarna var väl 

medvetna om och försökte i så stor mån som möjligt undvika att påverka 

undersökningens resultat. 

 

Genom att ha utfört en undersökning som baserats på den kvalitativa metoden 

med inslag av den induktiva forskningsansatsen har teori genererats utifrån empiri 

M 
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i mån om att beskriva verkligheten. Detta leder till att undersökningen även hade 

ett inslag av den deskriptiva ansatsen, vilken beskriver hur saker är och hur 

verkligheten ser ut. (Artsberg, 2003)  

 

Jacobsen (2002) påpekar att oavsett vilken metod och ansats undersökningen har 

måste informationen som inhämtats bearbetas och tolkas. När undersökningen 

består av en induktiv ansats innebär det att informationen kommer att tolkas och 

bearbetas vid flera tillfällen under processens gång.  

 

4.2 Grundad teori 
 

Undersökningen baserades på en kvalitativ metod med induktiva inslag och därför 

ansågs det vara lämpligt att utgå från grundad teori. Detta på grund av att teorin 

koncentrerar sig på kvalitativ datainsamlingsmetod (Hartman, 2001), där 

forskarna ges möjligheten att utveckla ny teori utifrån iakttagelser av 

verkligheten. Dessutom ges även möjligheten för forskarna att använda tidigare 

erfarenheter när materialet bearbetas, då erfarenheterna utgör ett underlag för 

jämförelser och diskussioner. Detta möjliggjorde för forskarna att frångå den 

kritik som råder gällande den induktiva ansatsen. (Strauss & Corbin, 1998) Dock 

har grundad teori även en induktiv ansats i grunden men med deduktiva inslag 

vilket innebär att det är en blandning av de två ansatserna på grund av att urval, 

datainsamling och analys sker interaktivt (Hartman, 2001). Arbetsgången vid 

användning av en grundad teori innebär alltså att forskarna samlar in och 

analyserar data under processens gång (Bryman & Bell, 2005). Undersökningens 

inhämtade data analyserades induktivt och utfallet låg sedan till grund för urvalet 

av vidare respondent. Intervjun gjorde således på ett deduktivt sätt. 

 

Forskarna valde att studera hur stora och små banker på den svenska marknaden i 

praktiken uppfattar Basel II. Detta är ett outforskat område och därmed anser 

Strauss och Corbin (1998) att vid sådana situationer är det en fördel att använda 

den kvalitativa metoden. Detta styrker forskarnas val. Undersökningen utfördes 

genom att samla in information från den pågående debatten kring Basel II, vilket 

sedan bearbetades. Resultatet låg sedan till grund för konstruktionen av 
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intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen, vilket skulle kunna 

tyda på att intervjuerna hade en viss inverkan på varandra. (Hartman, 2001) Detta 

indikerar tydligt på att grundad teori haft en stor inverkan på hur undersökningen 

utförts, då teorin gav forskarna möjligheten att fördjupa sig inom det okända 

området. (Strauss & Corbin, 1998) 

 

4.3 Primär- och sekundärdata 
 

Primärdata är den information som samlas in för första gången. Denna typ av data 

är det som undersökningen främst baserades på, då information om hur Basel II 

uppfattas i praktiken av svenska banker är bristfällig. När forskarna använder sig 

av redan insamlad information, som blivit insamlad till tidigare forskning där 

studien haft andra syften, kallas detta för sekundärdata. På grund av att denna 

information blivit insamlad vid andra sammanhang är det viktigt att forskarna 

förhåller sig kritiska till informationen som ges samt är uppmärksamma på urvalet 

av källor som använts. (Jacobsen, 2002) 

 

Vid utförandet av undersökningen valde forskarna att utgå från sekundärdata i 

mån om att åstadkomma primärdata. De sekundärdata som forskarna valde att 

använda sig av har bestått av aktuella artiklar från ekonomitidskrifter som 

behandlat Basel II. Användningen av sekundärdata har varit i en mindre 

omfattning än undersökningens primärdata på grund av att det som 

undersökningen valt att fokusera på inte bearbetats tidigare. Dock användes 

Wahlströms (2009) studie i stor omfattning vid undersökningens analys på grund 

av studiens aktualitet. Jacobsen (2002) anser dessutom att de två 

datainsamlingsmetoderna kontrollerar varandra vilket var en stor anledning till att 

de båda användes trots fokus på undersökningens primärdata. 

 

4.4 Fenomenologi 
 

Undersökningens problemformulering krävde att forskarna använde det 

fenomenologiska synsättet. Anledningen var främst för att forskarna ville beröra 
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ett aktuellt ämne som inte enbart undersökte befintlig litteratur utan även 

betraktade det mänskliga beteendet. (Bryman & Bell, 2005) För att forskarna 

skulle få möjligheten att tolka det mänskliga beteendet krävdes det att de utgick 

från respondenternas perspektiv på hur Basel II uppfattades i praktiken för att 

förstå verkligheten. Forskarna ansåg därför att det var nödvändigt att 

undersökningen utfördes i två steg, dels via den offentliga debatten dels genom att 

praktiskt undersöka. Genom att studera den offentliga debatten fick forskarna en 

helhetsuppfattning om Basel II. Dock ansåg forskarna att den svenska debatten 

var bristfällig och därmed kom undersökningen till stor del att bestå av befintlig 

debatt från omvärlden. Detta medförde att forskarna var tvungna att gå ut i 

praktiken och utföra intervjuer för att förstå synsättet inom den svenska 

bankvärlden. 

 

4.5 Intervjuer 
 

Vid användning av grundad teori anser Strauss och Corbin (1998) att det är viktigt 

att forskarna inför en intervju har/kan:3 

 

 Förmågan att ta ett steg tillbaka och kritiskt analysera situationer 

 Förmåga att känna igen bias 

 Förmåga att tänka abstrakt  

 Förmåga att vara flexibla och öppna för konstruktiv kritik 

 Uppvisa en stor känslighet inför vad respondenterna säger och gör 

 Förmågan att absorbera och uppvisa en stor hängivenhet inför 

arbetsprocessen 

 

En semistrukturerande intervju innebär att forskarna utgår från ett specifikt ämne 

som ska undersökas, där respondenterna har möjligheten att utforma svaren på 

eget vis (Bryman & Bell, 2005). Genom att använda en semistrukturerande 

intervju kunde undersökningen uppfylla det som Strauss och Corbin (1998) anser 

är viktigt, såsom att vara flexibel och känslig för respondentens handlande. Den 

semistrukturerande intervjun innebar att forskarna kunde anpassa sig till 
                                                 

3 Strauss & Corbin, 1998, s. 7 (forskarnas egna översättning) 
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respondenterna men samtidigt bibehålla en viss struktur som följdes genom 

samtliga intervjuer. Metoden har inneburit åtskilliga fördelar för undersökningen 

bland annat att information framkommit som annars inte hade varit möjlig om inte 

den semistrukturerande intervjun använts. 

 

Vid intervjutillfällena användes en så kallad intervjuguide som kan ses som en 

minneslista för forskarna under intervjuns gång, se bilaga 1 och 2. Dessa skapades 

genom den information som framkommit genom sekundärdata som användes vid 

litteraturgenomgången och debatten. Intervjuguiden bestod av en lista med frågor 

som forskarna ville behandla under intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2005) 

Intervjuguiden fungerade som ett hjälpmedel för forskarna i mån om att styra upp 

samtalen men i så stor utsträckning som möjligt baserades intervjuerna på 

respondenternas svar. Vid ett fåtal tillfällen fanns det ett önskemål från 

respondenternas sida att ta del av forskarnas intervjufrågor i förväg. Endast vid 

dessa tillfällen bifogade forskarna intervjuguiden med påpekan om att följdfrågor 

kunde uppstå. Anledningen till att forskarna endast bifogade intervjuguiden vid 

dessa tillfällen berodde på att de ville att respondenterna skulle ha möjligheten till 

att få vara med och styra samtalen vilket en sänd intervjuguide kunde begränsa. 

 

För att kunna utföra intervjuerna med en stor känslighet för vad respondenterna 

uttryckte ansågs det vara av betydelse att spela in allt intervjumaterial för att inte 

mista ovärderlig information vid kommande analys. Forskarna ansåg också att det 

kunde uppfattas som distraherande för respondenterna att inte ha möjlighet till 

ögonkontakt under intervjuns gång då anteckningar medför sänkt blick. Dock 

finns det inte enbart fördelar med att spela in intervjumaterial då det finns 

respondenter som kan uppleva inspelningen som obekväm och därmed reagera 

negativt på intervjun (Jacobsen, 2002). Därför ansåg forskarna att det var av stor 

betydelse att redan vid ett tidigt skede fråga hur respondenterna ställde sig till 

inspelningen. Detta bidrog till att respondenterna gavs möjligheten till att ta beslut 

kring huruvida inspelningen skulle bli av. 

 

Forskarna upplevde att inspelat intervjumaterial skulle underlätta vid 

sammanställning och senare analys av respondenternas svar. Dock upplevde ett 

fåtal respondenter att samtalet skulle bli mer flytande om forskarna valde att avstå 
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att spela in intervjun. Detta var något som forskarna tog hänsyn till och 

accepterade vilket bidrog till att forskarna valde att dela upp ansvaret kring 

intervjun. Uppdelningen bestod av att en forskare utförde större delen av 

intervjufrågorna medan den andra forskaren förde anteckningarna, allt för att 

undvika att mista ögonkontakten med respondenten. 

 

4.5.1 Besöks- och telefonintervjuer 
 

Undersökningen har utförts genom att forskarna både använt sig av besöks- och 

telefonintervjuer. Anledningen till användningen av de två intervjusätten berodde 

dels på det geografiska avståndet mellan forskarna och respondenterna men dels 

på grund av tidsaspekten. Att utföra besöks- och telefonintervjuer innebar både 

för- och nackdelar av underlaget som den slutgiltiga analysen byggde på.  

 

Förhoppningen fanns att forskarna i så stor utsträckning som möjligt skulle utföra 

samtliga intervjuer genom personliga möten på grund av att respondenten finner 

det enklare att diskutera känsligare ämnen gentemot om intervjun gjorts via 

telefon. En annan fördel med besöksintervjuer är den helhetsbild som forskarna 

får då de kan ta till sig respondentens ansiktsutryck och reaktioner vilket 

kompletterar svaren som ges. (Jacobsen, 2002) Dock anses besöksintervjuer vara 

mer kostsamma samt mer tidskrävande på grund av att forskarna måste inkludera 

resandet till och från respondenterna (Bryman & Bell, 2005). Respondenterna var 

positivt inställda till personliga möten, dock ansåg forskarna att det geografiska 

avståndet, tidsaspekten samt kostnaderna medförde att personliga möten i ett fåtal 

fall inte kunde utföras. De respondenter som forskarna personligen inte hade 

möjlighet att träffa ansågs vara av betydelse för undersökningen och därmed 

ansågs det var nödvändigt att utföra intervjuerna per telefon. 

 

Telefonintervjuer är mindre tidskrävande för forskarna samt att de oftast är mer 

lätthanterliga. Dock finns det brister vad gäller att forskarna går miste om 

respondenternas reaktioner vilket innebär en nackdel för undersökningen i 

förhållande till om intervjun hade utförts genom ett personligt möte. (Bryman & 



 32

Bell, 2005) Underlaget som respondenterna kunde tillföra undersökningen ansåg 

forskarna uppvägde nackdelarna. 

 

4.6 Urval 
 

Samtliga respondenter som medverkade i undersökningen har varit människor 

som är verksamma inom den svenska bankvärlden. Urvalet bestod av en 

representant från de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank) samt från tre mindre banker (Ikano Bank, Sparbanken Finn och 

Sparbanken Gripen). Dessutom kompletterade forskarna undersökningen med att 

intervjua två normbildare på den svenska finansiella marknaden 

(Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen). Anledningen till urvalet 

påverkades av undersökningens syfte, att undersöka om Basel II är mer anpassad 

för de större bankerna och om regelverket är mer fördelaktigt för dem såsom det 

befarades innan regelverket infördes. 

 

Forskarna observerade ett samband mellan respondenternas svar redan i ett tidigt 

skede. Dock ansågs det nödvändigt att utföra ytterligare intervjuer för att 

säkerställa svaren som därmed skulle öka resultatets trovärdighet. (Hartman, 

2001) Undersökningens tidsaspekt hade naturligtvis en påverkan på antalet 

respondenter, dock ansågs den uppkomna svarsfrekvensen vara den största 

faktorn till urvalsmängden.  

 

4.6.1 Presentation 
 

Forskarna valde att inte namnge respondenterna med anledning att 

undersökningen berör ett känsligt område och ville därmed inte peka ut särskilda 

respondenters uppfattningar. Främsta anledningen var dock att en av 

respondenterna tydlig uttryckte en önskan om att förbli anonym och därmed ansåg 

forskarna att den bästa lösningen vara att låta samtliga respondenter förbli 

anonyma. Detta var något som forskarna försökte dra fördel av genom att utföra 

analysen ur ett mer kritiskt perspektiv. 
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De som deltog i undersökningen besitter följande positioner: 

 

 Kontorschef 

 Marknadschef företag 

 Arbetar med kapitaltäckningsfrågor 

 Chief Financial Officer 

 Marknadskoordinator för operativa risker 

 Chief Risk Officer 

 Enhetschef för kredit- och operativa risker 

 Finansanalytiker och riskmanager 

 Tjänsteman med delansvar för kapitalfrågor 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
 

Forskarna hade förhoppningen om att undersökningen skulle ha en hög reliabilitet 

det vill säga hög tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). När forskarna inte har påverkat 

det slutgiltiga resultatet kan det anses att god reliabilitet har uppnåtts vilket även 

bidrar till att det finns en möjlig replikerbarhet av undersökningen (Lundahl & 

Skärvad, 1999). På grund av att Basel II anses vara ett komplext ämne finns 

risken att replikerbarheten brister om intervjuerna inte utförs med kompetenta och 

ansvariga personer inom den svenska bankvärlden. Forskarna ansåg sig ha 

kommit i kontakt med kunniga respondenter inom området. Att få fram ett 

tillräckligt stort urval av respondenter upplevde forskarna som tidskrävande 

eftersom de, vid flertalet kontakter inom respondenternas verksamheter, blev 

vidarebefordrade flertalet gånger innan forskarna fann rätt kontakt. På grund av 

detta finns risken att det inte kan uppstå en replikerbarhet av undersökningen om 

inte rätt personer med rätt kompetens används vid kommande undersökningar. 

 

Ett annat viktigt forskningskriterium är validitet, huruvida de slutsatser som 

undersökningen har bidragit till hänger samman. Validitet används främst vid 

kvantitativ forskning där mätningar är det huvudsakliga intresset vilket innebär att 
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forskningskriteriet inte får en särskilt stor betydelse för undersökningen. (Bryman 

& Bell, 2005) 

 

4.8 Alternativa metodval 
 

Ett alternativ till den semistrukturerade metoden hade kunnat vara att forskarna 

använde sig av en strukturerad intervjumetod. Metoden innebär att forskarna 

följer ett frågeschema och därmed förlorar möjligheten till att ställa följdfrågor. 

(Bryman & Bell, 2005) Då forskarna inte hade någon kunskap om Basel II vid 

undersökningens början ansåg de att en semistrukturerad metod skulle kunna 

bidra till ökad förståelse genom att tillämpa följfrågor på respondenternas svar. 

 

Enkätundersökningar är en annan typ av intervjumetod som har en ungefär 

likartad uppbyggnad som den strukturerade metoden som ovan nämndes. När 

forskare behöver använda en stor population för sin undersökning är 

enkätundersökningar ett bra alternativ men denna undersökning krävde inte någon 

större kvantitativ bas. Dessutom är metoden relativt tidskrävande då det många 

gånger kräver flertalet påminnelser för att få tillbaka svar från respondenterna. En 

annan nackdel med att använda enkäter i en undersökning är att det inte kan 

garanteras vem det är som besvarar frågorna. (Bryman & Bell, 2005) Med tanke 

på att Basel II är ett komplext ämne ansåg forskarna att det skulle vara en ännu 

större risk att eventuella enkäter skulle besvaras av fel personer och därför avstod 

de. 

 

4.9 Sammanfattning av metodkapitlet 
 

Undersökningen valde att utgå från grundad teori där kvalitativ metod med inslag 

av både den induktiva och den deduktiva forskningsansatsen användes. Dessutom 

ansåg forskarna att deras problemformulering krävde att det fenomenologiska 

synsättet nyttjades. Skälet var främst att undersökningen berörde ett aktuellt ämne 

där forskarna inte enbart ville studera befintlig litteratur utan även det mänskliga 
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beteendet. Därmed ansåg forskarna att undersökningen skulle utföras i två steg, 

dels via den offentliga debatten och dels genom en praktisk undersökning. 

 

Forskarna valde att intervjua respondenter dels via besöksintervjuer men även via 

telefonintervjuer. Intervjuerna utformades på ett semistrukturerat sätt och frågorna 

baserades på den sekundärdata forskarna använde vid framtagandet av 

litteraturgenomgången och även den som framkommit vid studerandet av den 

offentliga debatten. 
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5 Offentlig debatt 
apitlet kommer att belysa olika synsätt som framkommit i den offentliga 

debatten. Framförallt kommer kritik mot riskmätning att föras fram men 

även riskmätningsmodellernas betydelse för den finansiella krisens framväxt. I 

den offentliga debatten har procykliaritet och dess effekter ofta påträffats vilket 

kapitlet även kommer att belysa. Den offentliga debatten avslutas med att beröra 

framtida regelverk.    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Den offentliga debattens disposition (egen figur) 

  

5.1 Kritik mot riskmätning 
 

Kritiken som har uppstått mot riskmätning handlar om att befintliga 

riskmätningsmodeller baseras på en otillräcklig datamängd och därför inte ger 

någon möjlighet att jämföra risker över tid. Detta har medfört att det finns 

svårigheter att mäta risker som finns på den finansiella marknaden. (Farmer, 

2008) Basel II har medfört att de finansiella instituten fått en förändrad attityd till 

riskhantering och framförallt medfört att styrelsen fått en ökad kännedom om 

bankens risker. Detta innebär att riskmätningsmodellerna används som underlag 

vid bankernas beslutfattande. Dock har det påvisats att det fortfarande återstår 

problem med att beräkna risk på ett tillförlitligt sätt. (Trigwell, 2009) 

 

K 
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Basel II anses stödja de befintliga riskmätningsmodellerna som finns att tillgå på 

marknaden. Dock har den akademiska litteraturen konstaterat att dessa modeller 

är bristfälliga och därmed inte tillförlitliga. Det har även påvisats att bankerna i 

stor utsträckning förlitat sig på de riskmätningsmodeller som finns vid beräkning 

av deras interna kapitalkrav. (Griffin, 2008) Billing (2009) anser inte att 

problemet ligger i själva gränsnivån utan snarare hur bankerna beräknar sin 

kapitaltäckningsgrad. Detta beroende på att bankerna har haft en tendens att hålla 

ett högre kapital än vad regelverket krävt. Att hålla ett högt eget kapital är något 

som är oerhört kostsamt för bankerna, men detta för att med säkerhet klara av 

oväntade förluster. Det har dock påvisats att flertalet banker, trots en hög 

kapitaltäckning, gått omkull. Detta tyder på att högre kapitalkrav inte är 

tillräckligt för att förebygga oväntade ekonomiska händelser. 

 

Det befintliga regelverket, Basel II, har inte uppmärksammat problematiken kring 

de riskmätningsmodeller som bankerna nyttjar. Framförallt används olika 

tidsperioder vad gäller den insamlade data vilket kan medföra en variation i 

bankernas risknivåer. Konsekvensen innebär att intressenterna inte får en 

tillräcklig insyn om vilken tidsperiod som bankerna använder vid beräkning av 

risker. Detta medför svårigheter för intressenterna att jämföra bankerna på den 

finansiella marknaden. (Lewis, 2007) 

 

En del anser att ett bättre riskhanteringssystem skulle kunna medföra en minskad 

komplexitet kring riskmätningsmodellerna (Trigwell, 2009). Dock anses det vara 

kostsamt att utveckla nya system för att lagra historisk data. Dessutom skulle nya 

IT-system endast gynna de banker som använder de mer avancerade metoderna 

eftersom de i sin tur kräver en större mängd data för att kunna identifiera, mäta 

och prognostisera bankernas kredit-, marknads- och operativa risker. 

(Papanikolaou, 2007) Även om bankerna skulle ha en tillräcklig mängd data anses 

fortfarande bankernas egna interna riskmätningsmodeller vara oprövade vid 

ekonomiska nedgångar (Kewalramani, 2008). 
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5.2 Den finansiella krisen 
 

Den finansiella krisen har bevisat att riskmätningsmodellerna som bankerna 

nyttjar inte har bidragit till att upprätthålla den finansiella stabiliteten på 

marknaden (Hegde, 2008). Basel II implementerades under en av de mest 

turbulenta perioderna som den finansiella marknaden befunnits sig i. I och med 

den finansiella krisen har det uppstått två synsätt i den offentliga debatten 

huruvida Basel II verkligen kan bidra till att främja finansiell stabilitet. (Griffin, 

2008) 

 

Ett synsätt som framkommit i den offentliga debatten handlar om huruvida 

Basel II kommer att bidra till en ökad förståelse för varför den finansiella krisen 

inträffade. Ett annat synsätt beskyller Basel II:s kapitalkrav för att den finansiella 

krisen uppstod. Det ifrågasätts dock i den offentliga debatten om Basel II kan 

beskyllas för den finansiella krisens utvidgning eller inte. Som Nout Wellink, 

tidigare ordförande inom Baselkommittén, hävdar hade inte sub-prime krisen4 

inträffat eller i varje fall inte blivit lika omfattande om Basel II varit 

implementerat fullt ut. (Griffin, 2008) 

 

Basel II har medfört att bankernas risker spridits över den finansiella marknaden, 

då bankerna haft möjlighet att gömma undan sina risker, vilket gett upphov till att 

regelverket angripits. Bankerna har enligt kritikerna uppmuntrats att överföra 

risker till andra delar av det finansiella systemet. Detta har inneburit att bankerna 

inte har behövt hålla lika hög kapitaltäckningsgrad på grund av att de inte längre 

besitter risken som kräver det egna höga kapitalet. Dock anser Klaas Knot, 

director of supervisory policy vid De Nederlandsche Bank i Amsterdam, att 

kritiken som framförts mot Basel II är orättvis eftersom att han anser att det är för 

tidigt att utvärdera om Basel II fungerar eller inte. Han anser att det är först när 

regelverket blivit implementerat fullt ut som det kan påvisas om bankerna blivit 

mer motståndskraftiga för turbulensen på marknaden eller inte. (Wood, 2008) 

 

                                                 
4 Amerikansk bolånekris från 2007 (Gorton, 2009) 
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Anledningen till att den finansiella krisen fick en betydlig omfattning berodde 

enligt den amerikanska finansmannen George Soros (2008) på att 

tillsynsmyndigheterna inte agerade i tid. Lind (2009) visar också på 

tillsynsmyndighetens betydelse för att Basel II ska kunna fungera i praktiken. Han 

anser att det krävs samordnade regleringar på en global nivå där bankerna, 

tillsynsmyndigheter och politiker samarbetar i mån om att agera i tid mot 

finansiella störningar. 

 

5.2.1 Tillsyn 
 

I och med den finansiella krisen har öppenhet och insyn blivit allt mer aktuellt 

(McCaw & Walsh, 2008). Enligt Basel II är det tillsynsmyndigheternas roll att se 

till att bankerna tillhandahåller rätt mängd information till allmänheten. Det anses 

att den bristande informationen är grunden till den finansiella krisens uppkomst. 

Detta har medfört att Basel II:s tredje pelare kan anses vara den svåraste pelaren 

för bankerna att upprätthålla. (Griffin, 2008) Enligt Jones (2009) krävs en 

sammansättning av tillsynsmyndigheterna världen över för att få en bättre kontroll 

över de globala bankerna, dock påpekar han att denna kontroll inte är tillräcklig 

om tillsynsmyndigheterna inte agerar i tid. 

 

För att skapa ett mer öppet bemötande på marknaden samt skapa likvärdiga 

konkurrensförhållanden är det viktigt att tillsynsmyndigheterna är mer 

involverade och att det sker en mer noggrann övervakning av de finansiella 

instituten (Repullo & Suarez, 2008). En brist i tillsynsmyndigheternas 

övervakning är att bankerna finner en osäkerhet i hur regelverket ska tolkas. Detta 

har blivit en konsekvens av att regelverket med jämna mellanrum finjusteras 

vilket innebär att bankernas verksamheter ständigt måste anpassas efter dessa 

justeringar. (Bettridge, 2008)  

 

Tillsynsmyndigheterna kan fatta beslut om vilket kapitalkrav enskilda bankers ska 

hålla, allt beroende på vilket ekonomiskt läge marknaden befinner sig i. Detta kan 

innebära att bankerna blir för beroende av tillsynsmyndigheternas beslut kring 

kapitalkravet och därmed förlitar sig på deras kunskaper. (Lind, 2009) 
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5.2.2 Rating 
 

Den finansiella krisen har påvisat att ratinginstitut gjort felaktiga bedömningar 

kring bankernas kreditvärdighet. Enligt Basel II är bankernas minimikrav på 

kapital åtta procent. Bankerna har oftast hållit ett högre kapital än vad regelverket 

erfordrar då ratinginstituten kräver att banker håller en högre procent. Därför har 

det i den offentliga debatten ifrågasatts hur mycket ratinginstituten ska ha 

möjlighet att påverka bankernas kapitalkrav. (Griffin, 2008) Ratinginstitutetens 

felbedömningar har påvisat att Basel II är i behov av förändringar eftersom delar 

av regelverket har blivit allt för beroende av bankernas kreditvärdighet. (Wood, 

2008) 

 

Eftersom kreditvärderingsinstituten erhåller intäkter från samtliga företag som de 

värderar uppstår en intressekonflikt då en högre kreditvärdering ger dem högre 

intäkter. Ett annat problem är att de själva har strukturerat 

kreditvärderingsmodellerna de använder sig av, där företag har värderats mindre 

riskabelt än vad verkligheten visat. Dock är det oklart om Basel II skulle ha 

förhindrat den finansiella turbulensen om regelverket hade implementerats 

tidigare. (Richards, 2007) 

 

5.3 Procykliaritet 
 

Det är med andra ord oklart om det nya regelverket bidrar till en förstärkning av 

konjunkturläget eller inte (Finansinspektionen, 2005:8). Den offentliga debatten 

påpekar att det tidigare regelverket, Basel I, gav möjligheten att neutralisera den 

procykliska effekten av bankernas kapitalkrav. Däremot anses Basel II inte ge 

möjligheten till en neutralisering av kapitalkravet eftersom den procykliska 

effekten kommer att vara fluktuerande. Detta på grund av att de cykliska 

svängningarna förstärks i en högkonjunktur då tillsynsmyndigheten lindrar kraven 

på bankernas kapitalkrav, det motsatta sker vid en lågkonjunktur. (Repullo & 

Suarez, 2008). 
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Om Basel II bidrar till en förstärkning av konjunkturläget finns en risk att 

regelverkets huvudsyfte, att förbättra den finansiella stabiliteten, inte gäller. 

Finansiella kriser uppkommer vanligtvis genom drastiska förändringar i den 

makroekonomiska utvecklingen. Riskerna för att bankerna ska utsättas för 

kreditförluster samt finansiella störningar ökar vid en försämring av 

konjunkturläget och vice versa, detta medför att riskerna tenderar att bli 

procykliska. En högre risk leder till en högre kapitaltäckning vilket i sin tur kan 

leda till att bankerna minskar sin utlåning. Hur stora dessa effekter blir på 

samhällsekonomin är viktiga att ta hänsyn till. (Finansinspektionen, 2005:8) 

 

Enligt Carrel (2007) kan inte Basel II hållas ansvarig för de rådande obalanserna 

på den finansiella marknaden, men påpekar att det är nödvändigt att genomföra en 

förändring bland de gällande reglerna. Det anses att bankerna själva bidrar till 

konjunktursvängningarna, främst då de väljer att expandera utlåningen vid en 

konjunkturuppgång och vice versa. Detta medför att bankernas lönsamhet är 

beroende av konjunkturläget, då störst andel intäkter samlas in under en 

högkonjunktur medan effekten av bankernas risktagande och dess kostnader först 

uppkommer vid en lågkonjunktur. En ökad procykliaritet skulle kunna uppstå 

eftersom det finns en osäkerhet kring hur risker förändras över tid. 

Riskklassificeringar tenderar att variera med konjunkturcykeln och kan bidra till 

stora svängningar för bankernas riskfyllda tillgångar. Basel II kopplar bankernas 

kapitalkrav till deras riskklassificeringssystem, vilket kan bidra till att öka den 

procykliska effekten ytterligare. Då Basel II ska bidra till en bättre riskhantering 

samt riskmätning borde inte tillsynsmyndigheterna göra alltför stora justeringar av 

bankernas kapitalbehov. Stora justeringar skulle begränsa bankernas 

riskhantering. Skulle bankerna däremot själva styra kapitalkravet skulle detta 

medföra att bankerna blir mer procykliska då det kan leda till ytterligare 

variationer i det samlade kapitalkravet. En ständig utveckling av modellerna för 

bedömning av kapitalbehov skulle i framtiden kunna minska den procykliska 

effekten genom förmågan att hantera konjunktursvängningar. (Riksbanken, 2004) 
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5.4 Konkurrensförhållande 
 

De regelverk som Baselkommittén utgivit har framförallt varit riktade mot de 

stora bankerna, dock fanns förhoppningen att regelverken skulle gynna samtliga 

finansiella institut (Carrel, 2007). Den offentliga debatten har påvisat att beroende 

på om banken är stor eller liten använder de olika metoder vid beräkning av 

kapitalkrav och därför uppstår det en skillnad banker emellan. Detta på grund av 

att de stora bankerna använder IRK-metoden i en allt större utsträckning vilket 

medför en fördel då de erhåller ett lägre kapitalkrav. Hakenes och Schnabel 

(2006) menar därför att konkurrensen kan påverkas då de stora bankerna har 

möjligheten att minska sitt kapitalkrav samt sin marginalkostnad vid användning 

av de mer avancerade metoderna. Griffin (2008) håller även med om att 

bankernas riskberäkningsmodeller kan bidra till att intressekonflikter uppstår. 

 

5.5 Basel III 
 

Kriser medför ofta att marknaden kräver förändringar. Den finansiella krisen har 

medfört att marknaden är i behov av ett bättre riskmätningssystem där det 

nuvarande regelverket behöver förbättras. (Wood, 2008) Enligt Kewalramani 

(2008) har den finansiella krisen påvisat att de finansiella instituten är i behov av 

en starkare kapitalstruktur där deras modeller inte påverkas av ekonomiska cykler. 

Även Billing (2009) anser att det är uppenbart att den finansiella marknaden är i 

behov av ett nytt regelverk. Han anser att Basel II har många aspekter som kan 

bevaras vid utformandet av ett nytt regelverk, dock anser han att det nuvarande 

regelverket är allt för komplext som därmed behöver förändras. Den finansiella 

krisen har bevisat att marknaden är i behov av ett enkelt och tydligt regelverk som 

tydligt kan visa bankernas finansiella ställning. Soros (2008) anser också att 

marknaden är i behov av ett nytt regelverk på grund av att Basel II felaktigt 

reglerar bankernas kapitalkrav. Därmed anser Soros att ett Basel III behövs för att 

skapa en ordning på den finansiella marknaden . 

  

På grund av att Basel II inte implementerats fullt ut anser en del i den offentliga 

debatten att det därmed är felaktigt att skapa ett nytt regelverk. Detta på grund av 
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att ett nytt regelverk troligtvis kommer att få överta de problem som Basel II har. 

Eftersom kriser medför att marknaden är i behov av förändringar kan det medföra 

att Baselkommittén upplever kravet av att agera i tid. Detta skulle kunna innebära 

att de inte låter det rådande regelverket implementeras fullt ut och därmed inte 

visar sin fulla effekt. Därmed finns risken att felaktigheter som Basel II besitter 

inte tas hänsyn till och förskjuts i framtiden. (Wood, 2008) 

 

5.6 Sammanfattning av den offentliga debatten 
 

Kapitlet belyste olika synsätt som framkommit i den offentliga debatten. Tyvärr 

har debatten på den svenska marknaden varit bristfällig och därför har kapitlet 

framförallt belyst aspekter som uppstått på den globala arenan. 

 

Kritiska röster framförs mot nuvarande regelverk främst på grund av att 

riskmätningsmodellerna anses vara bristfälliga då de utgår från historisk data för 

att jämföra dagens förhållanden. Den finansiella krisen ges som ett exempel på att 

riskmätningsmodellerna inte fungerar, samt att Basel II inte bidrar till en ökad 

stabilitet på marknaden. Andra menar att kritiken mot Basel II är oskälig främst 

då regelverket inte är implementerat full ut och att det därmed är för tidigt att dra 

slutsatser kring huruvida regelverket fungerar eller inte. De rådande obalanserna 

som har uppkommit på marknaden har påvisat att bankernas kapitalkrav 

fluktuerar, dock är det oklart huruvida Basel II bidrar till en ökad procykliaritet. 

Den offentliga debatten har dock påvisat att den finansiella krisen kommer att 

bidra till en justering av det befintliga regelverket där de bristande 

riskmätningsmodellerna måste tas hänsyn till för att minska fluktuationerna för 

bankernas kapitalkrav. 
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6 Intervjuer 
apitel kommer åskådliggöra undersökningens intervjuer. Först och främst 

kommer respondenternas uppfattningar gällande Basel II att behandlas, 

för att därefter närmare belysa regelverkets påverkan på bankernas 

verksamheter. Även respondenternas syn på riskmätning kommer att lyftas fram 

för att avslutningsvis tydliggöra deras uppfattningar om framtida regelverk. 

Löpande kommer återkopplingar till tidigare kapitel att göras, allt för att kunna 

analysera respondenternas svar.   

 

6.1  Uppfattningar gällande Basel II 
 

Respondenternas uppfattningar gällande Basel II har främst uppkommit genom 

regelverkets tre pelare vilket berodde på att dessa varit ett nytt inslag vid 

regelverkets införande. Detta är en anledning till att forskarna valt att belysa 

Basel II:s komplexitet och tillförlitlighet samt dess anpassning för den svenska 

marknaden. 

 

6.1.1 Inledning 
 

När Basel I infördes var dess främsta syften att öka säkerheten i banksystemet 

samt sammanföra bankerna och ge dem möjligheten att konkurrera på lika villkor. 

Respondenterna betraktade Basel I som ett relativt enkelt regelverk och ansåg 

redan under denna tid att det krävdes ett Basel II. Detta berodde på att Basel I inte 

tog tillräckligt hänsyn till verksamheternas samtliga risker.  

 

6.1.2 Basel II:s tre pelare 
 

Införandet av Basel II bidrog till en utvidgad hänsyn till verksamhetens risker. 

Respondenterna uttryckte betydelsen av att numera vara mer riskmedvetna. En 

anledning till att medvetandet kring riskhantering ökat har sin grund i regelverkets 

tre pelare: 

K 
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 Minimikrav på kapital 

 Samlad kapitalbedömning 

 Information och genomlysning 

 

Respondenterna var eniga om att pelarna är betydelsefulla för att upprätthålla en 

finansiell stabilitet dock belyste respondenterna de tre pelarnas olika betydelser. 

 

”…i pelare ett beräknar vi fram någonting och sen ska vi i 

pelare två lägga till det som saknas och sen ska man i 

pelare tre öppet redovisa hur det ligger till.” 

 

Respondenterna uttryckte vid ett flertal tillfällen missnöjet med att den andra 

pelaren, som berör bankernas samlade kapitalbedömning, inte fått den betydelse 

som de ansåg att den enligt regelverket skulle ha fått. De ansåg att det fortfarande 

läggs mest vikt vid den första pelaren som behandlar minimikrav på kapital. Detta 

beror säkerligen på de svårigheter som uppstår vid förändringar av regelverk och 

för att underlätta processen för de inblandande utgick Basel II från redan 

etablerade regler. Den första pelaren behandlades redan i stor utsträckning i det 

föregående regelverket. Detta är säkerligen en anledning till varför pelaren under 

en övergångsperiod, fram till 2010, fått mest betydelse. Dock ansåg inte 

respondenten från Finansinspektionen att så var fallet utan snarare att bankerna 

inte hunnit föra in sina portföljer samt att de fortfarande inte har en tillräcklig 

mogen hantering för att själva bedöma riskerna som de enligt den andra pelaren 

ska göra. 

 

Enligt flertalet respondenter har den finansiella krisen medfört att bankerna blivit 

begränsade och upplever inte att de inom en snar framtid kommer att få 

möjligheten att påverka i den mån som de velat vad gäller den andra pelaren. 

Även respondenten från Finansinspektionen påpekade finanskrisens betydelse för 

bankvärlden och uttryckte önskan om ökad tillsyn och fler regler, i mån om att 

undvika framtida kriser. Enligt respondenten kommer förmodligen den finansiella 

krisen även att medföra att övergångsperioden förlängs. Anledningen kan vara en 
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följd av att bankerna förmodligen inte kommer ha möjligheten att hantera krisens 

påföljder och samtidigt visa att de klarar av de krav som regelverket ställer. 

 

Debatten påvisade att det krävs ett ökat samarbete mellan bankerna och 

tillsynsmyndigheterna för att motverka att finansiella kriser uppstår. Enligt 

debatten har tillsynsmyndigheterna inte tillräckligt med resurser att agera i tid för 

att förhindra att kriser fördjupas, vilket respondenten från Finansinspektionen höll 

med om. Dock påpekade respondenten att de kanske inte heller ska ha tillräckligt 

med resurser på grund av att den svenska marknaden är begränsad vad gäller de 

svenska bankernas storlek. Den offentliga debatten påpekade trots detta 

betydelsen av att tillsynsmyndigheterna grundligt övervakar de finansiella 

instituten. De flesta bankrespondenter ansåg att Finansinspektionens övervakning 

utgör en viktig roll för den finansiella stabiliteten och såg därmed ingen fara i att 

deras oberoende skulle brista i och med den ökade kontakten med bankerna. Dock 

ansåg respondenten från Finansinspektionen att risken fanns att oberoendet kunde 

svikta och att de ständigt arbetar för att förhindra detta. 

 

Finansinspektionen ska även granska att bankerna tillhandahåller rätt information 

angående verksamhetens risker. Respondenterna visste inte åt vem bankerna ska 

tillhandahålla informationen, som de enligt den tredje pelaren har tagit fram. 

Detta har medfört svårigheter för bankerna att veta vilket språk de ska använda 

vid utformandet av informationen. Bankerna bedömde att finansanalytiker är 

informationens största målgrupp och inte privatpersoner utan ekonomiska 

kunskaper. Det har dock medfört svårigheter för bankerna att tillfredställa båda 

intressegrupperna vad gäller informationens förstålighet. Flertalet respondenter 

ansåg att de har försökt att utforma informationen tydligt, dock är de fortfarande 

medvetna om att fackspråk nyttjas i en stor omfattning vilket medför bekymmer 

för människor som inte är insatta i det finansiella språket. 

 

Enligt den offentliga debatten finns det en del på den finansiella marknaden som 

anser att bankerna fortfarande har svårt att veta vilken typ av information som ska 

förmedlas via den tredje pelaren. Detta var dock inget som undersökningens 

bankrespondenter uttryckte. Vad som däremot framkom var att ingen information 

lämnats ut till privatkunder angående hur deras prissättning påverkats av 



 47

regelverket. En del respondenter framhävde att det inte endast var regelverket som 

påverkat prissättningen och att det därmed inte fanns någon anledning till att 

informera kunderna om Basel II. Dessutom ansåg flertalet respondenter att 

regelverket är väldigt komplext där information som hänvisats till Basel II ändå 

inte skulle medföra någon bättre förståelse för kunderna. Dock ansåg samtliga 

respondenter att informationsutgivningen skulle kunna förbättras i framtiden i 

mån om att minska osäkerheten på marknaden. 

 

6.1.3 Komplexitet och tillförlitlighet 
 

Samtliga respondenter var rörande överrens om att Basel II är ett omfattande 

regelverk som innehåller väldigt mycket detaljer där egna tolkningar behöver 

göras. Basel II:s omfattning och komplexitet orsakade problem för bankerna vid 

implementeringen, dock ansåg respondenterna att regelverket med tiden blivit mer 

förståligt då de fått hjälp med att tolka regelverket av både Finansinspektionen 

och Svenska Bankföreningen. 

 

”Bakgrunden till Basel II är väldigt komplext och för att 

man ska kunna tillämpa det ute i organisationen så behöver 

vi starka förenklingar för att vi ska hantera det.” 

 

Att regelverket med tiden skulle ha blivit mer förståligt för bankerna kan dock 

ifrågasättas då somliga respondenter uttryckte att medarbetarna på kontorsnivå 

inte innehar kunskaper om Basel II. En del respondenter uttryckte att dessa inte är 

i behov av denna kunskap, dock hävdade en respondent att i deras verksamhet 

besitts mycket kunskap om regelverket även på lokal nivå. I och med att flertalet 

av respondenterna ansåg att många på kontorsnivå inte behöver ha kunskaper om 

regelverket utan enbart de på högre nivå finns risken att bankerna blir beroende av 

ett fåtal personer med kunskap och inblick i det komplexa regelverket. Givetvis är 

detta också en ekonomisk fråga men det kan också ifrågasättas om anledningen 

egentligen beror på att bankerna inte lyckats föra ut informationen tillräckligt 

tydligt till samtliga berörda inom verksamheten eller om personalen verkligen inte 

är i behov av kunskaper gällande Basel II. Enligt den akademiska teorin är det 
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viktigt att samtliga inom verksamheten har en kunskap om Basel II för att 

bankerna ska kunna möta regelverkets krav. Framförallt anser regelverket att det 

är av stor betydelse att bankernas styrelse är väl insatta i koncernens dagliga 

verksamhet. Respondenterna påpekade att deras styrelse blivit mer insatta genom 

Basel II:s tre pelare. Många respondenter har även påpekat att kunskapen har 

spridit sig neråt inom deras organisation i den mån som det har krävts. Dock 

upplevde flertalet respondenter att en mer decentraliserad verksamhet skulle 

kunna underlätta informationsspridningen. Detta är något som motsäger vad 

Wahlstöms studie påvisade. De centraliserade bankerna var dock inte överrens 

huruvida informationsspridningen skulle underlättas om verksamheten varit 

decentraliserad utan påvisade istället sina fördelar. 

 

Undersökningens respondenter framförde olika åsikter vad gäller Basel II:s 

tillförlitlighet. Flertalet påpekade att Basel II är ett utmärkt regelverk, men 

påvisade en del brister. Framförallt hänvisade de till finanskrisen och hävdade att 

regelverket brustit vad gäller tillförlitligheten. Andra respondenter ansåg att 

regelverket var tillförlitligt men att det fortfarande fanns justeringar som behövdes 

göras. Anledningen var att en del respondenter ansåg att på grund av att 

regelverket är relativt nytt och inte implementerat fullt ut fanns det fortfarande en 

hel del barnsjukdomar att råda bot på. På grund av de ständiga finjusteringarna 

finns risken att bankerna upplever en osäkerhet inför regelverket vilket kan vara 

en aspekt till varför det än idag läggs mest vikt vid den första pelaren. 

Respondenterna uppvisade motsägelsefullhet då de på en gång både tryckt på 

regelverkets tillförlitlighet och dess brister. 

  

”Basel II är ett utmärkt regelverk, dock hade vi inte varit 

där [vi är] idag om det varit ett tillförlitligt regelverk.” 

 

6.1.4 Svenska marknaden 
 

När Basel II infördes uppstod en del problem för de svenska bankerna, detta ansåg 

respondenterna berodde på att regelverket var för komplext. Flertalet respondenter 

ansåg att Basel II var relativt anpassat för den svenska marknaden, dock ansåg 
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andra att så inte var fallet. Detta berodde på att vid regelverkets införande var 

huvudsyftet att anpassa Basel II åt de större bankerna på den globala marknaden. 

En respondent uttryckte att Baselkommittén utgick från de stora globala 

bankernas verksamheter och arbetssätt när regelverken utformades. De banker 

som finns på den svenska marknaden ansåg respondenten från Finansinspektionen 

inte besitta denna storlek och därmed är inte heller regelverket fullt anpassad för 

den svenska marknaden. Detta skulle snarare kunna tyda på att de svenska 

bankerna är i behov av att anpassa sig utefter de globala bankernas verksamheter 

och inte tvärtom. 

 

6.2 Stora och små banker 
 

Vid införandet av Basel II fanns en oro att skillnaden mellan de stora och de små 

bankerna skulle bli tydligare på grund av att regelverket gav möjlighet att nyttja 

olika metoder. Risken fanns att detta i sin tur skulle kunna påverka bankernas 

framtida existens. 

 

6.2.1 Implementering och metoder 
 

Implementeringen av Basel II medförde inte allt för stora förändringar för de 

mindre svenska bankerna, vilket många respondenter påpekade. En anledning var 

att de mindre bankerna än idag använder de enklare metoderna som kan härledas 

till det tidigare regelverket, Basel I. Dock påpekade flertalet respondenter 

svårigheter vad gäller erhållandet av rätt data på grund av de höga resurskraven. 

Dock påvisade undersökningen att det framförallt var hos de större bankerna som 

svårigheter med implementeringen uppkom. Främsta anledningen till att de stora 

svenska bankerna upplevt svårigheter har sin grund i att de med tiden fått 

möjlighet att nyttja de mer avancerade metoderna. Denna möjlighet fanns inte i 

det tidigare regelverket och innebar därmed att de stora bankerna fick fler 

aspekter att ta hänsyn till. 
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Flertalet respondenter tydliggjorde att de under en längre period haft 

Basel II-tänkandet inom sin verksamhet. Vad som tydligt framkom i 

undersökningen var att de mindre bankerna påbörjade implementeringsprocessen 

betydligt senare än vad de större bankerna gjorde. Flertalet av de större bankerna 

påbörjade implementeringen redan i början av 2000-talet, vilket säkerligen 

berodde på att de redan innan införandet av Basel II hade en förhoppning om att 

få tillgång att nyttja de avancerade metoderna. Eftersom regelverket inte skulle 

påverka de mindre bankernas verksamhet i stor utsträckning ansåg respondenten 

från Svenska Bankföreningen att det var just av denna anledning som gjorde att 

de mindre bankerna sköt på implementeringen in i det sista. 

 

Basel II medförde effekter på bankernas verksamheter där deras storlek och val av 

metoder varit bidragande orsaker. Respondenten från Svenska Bankföreningen 

ansåg att det var synd att inte samtliga banker på den svenska markanden har 

möjligheten att använda samma metoder. Anledningen var enligt respondenten att 

det är kostsamt att införa och nyttja de avancerade metoderna och därmed krävs 

en större bank för att det ska bli lönsamt.  

 

”Så det är klart att det är synd att inte alla skulle kunna gå 

på de mer avancerade för det skulle göra att hela Basel II 

blir mer riskkänsligt. De enklare metoderna är ju inte 

riktigt lika riskkänsliga även fast de är mer riskkänsliga än 

Basel I så är de ganska enkla och fyrkantiga.” 

 

Somliga respondenter, från de mindre bankerna, uttryckte ett önskemål att i 

framtiden kunna övergå till att använda de mer avancerade metoderna. Dock 

upplevde de svårigheter med att klara av att göra det idag beroende på flertalet 

faktorer. Bland annat hänvisade de till att det är allt för kostsamt för dem att klara 

av att utveckla de avancerade metoderna utan att behöva gå samman med andra 

banker. Detta på grund av att det ställs höga krav såsom kompetent personal och 

avancerade datasystem för att få tillstånd att implementera de avancerade 

metoderna. Detta tydliggör att Basel II bortser från de mindre bankerna då 

regelverket är mer anpassat för de stora bankerna som många gånger har betydligt 

mer kapital som kan täcka regelverkets bidragande kostnader. Respondenten från 
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Finansinspektionen ansåg att de mindre svenska bankerna är den grupp som har 

det svårast eftersom de är nära men ännu inte riktigt där för att få möjligheten att 

nyttja avancerade metoder. 

 

Respondenten från Svenska Bankföreningen ansåg att det ur ett ekonomiskt 

perspektiv är viktigt att ge bankerna möjligheten att använda olika metoder 

beroende på vad deras verksamhet kräver. Detta är något som Basel II erbjuder i 

och med att det finns olika avancerade metoder. Då exempelvis IRK-metoden är 

ett för stort steg för de mindre bankerna att ta har de inga andra alternativ än att 

nyttja den enklare metoden vid beräkning av kreditrisk. Återigen tydliggörs det att 

regelverket gynnar de större bankerna och förbiser de mindre aktörerna på den 

finansiella marknaden. De mindre bankerna skulle säkerligen vilja ha alternativ 

mellan de enkla och de avancerade metoderna för att bättre spegla den verkliga 

risken och därmed sänka sin kapitaltäckningsgrad vilket i sin tur hade kunnat leda 

till en mer attraktiv prissättning mot kunderna. 

 

6.2.2 Påverkan på bankernas verksamheter 
 

Respondenterna var överrens om att Basel II fått en större påverkan på de större 

bankernas verksamheter. Anledningen till detta är att dessa banker använder mer 

avancerade metoder och därmed varit i behov av kompetent personal i mån om att 

anpassa verksamheterna efter det nya regelverket. De avancerade metoderna har 

medfört att de stora bankerna varit tvungna att utveckla avancerade datasystem 

vilket bidragit till att införandet av Basel II varit betydligt mer kostsamt för de 

stora bankerna än för de små. Respondenterna från de mindre bankerna uttryckte 

att de inte behövt anställa mer personal. Dock har även de, precis som de stora 

bankerna, fått omorganisera sina verksamheter en del då de fått köpa in tjänster 

utifrån bland annat kostsamma IT-system. De mindre bankerna har varit tvungna 

att gå samman med andra i mån om att bekosta dessa IT-system. En av de mindre 

bankerna med nischad verksamhet har dock själva klarat av att bekosta sina 

IT-system, anledningen kan säkerligen bero på deras begränsade produktlinje. 

Detta överrensstämmer inte med Wahlströms (2009) studie som påvisade att dessa 
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banker inte har tillräckliga resurser för att själva bekosta regelverkets 

omkostnader.  

 

”Den stora tunga delen i bankerna är just att anpassa 

systemet så att man pratar på rätt sätt och sen naturligtvis 

[…] att skapa en förståelse i banken ut […] bland kontoren 

för att förstå vad det egentligen innebär för någonting.” 

 

Ett fåtal respondenter tydliggjorde betydelsen av att informera verksamhetens 

personal om Basel II. Detta har inneburit att de har genomfört flertalet 

utbildningar för den kontorspersonal som dagligen arbetar med kreditgivning, allt 

för att skapa en förståelse kring regelverket och dess utformning. En respondent 

belyste vikten av att förstå Basel II och vad regelverket innebär för att kunna 

prissätta krediter på ett korrekt sätt. Dock har inte alla respondenter haft samma 

tankesätt utan snarare ansåg de flesta respondenterna att de som arbetar med 

kreditgivning på kontoren inte har behovet av kunskaper gällande Basel II, utan 

enbart en förståelse kring de parametrar IT-systemen kräver. De ansåg att 

personalen på kontoren inte behövde kunna regelverket men att det var viktigt att 

de kände till Basel II. 

 

”…för att köra bil så måste du inte kunna motorns 

uppbyggnad utan stick in nyckeln […] och så tanka ibland 

[…] då klarar man sig på det och så får man serva ibland 

och besiktiga.”  

 

Enligt Wahlstöms (2009) studie krävs det organisatoriska förändringar för att 

klara av Basel II. Genom att sprida kunskapen om Basel II inom hela 

verksamheten ökar kännedomen kring risker och riskhantering, vilket i sin tur 

motverkar beroendet av nyckelpersoner. Då de mindre bankerna har färre kontor 

och anställda borde de i sin tur lättare klara av att sprida kunskapen genom 

verksamheten än de större bankerna. Detta i sin tur skulle kunna medföra en 

konkurrensfördel för de mindre bankerna då risktänkandet fortare appliceras inom 

verksamheten. Att så inte är fallet tyder på att det finns ett managementproblem 

inom den svenska banksektorn. Managementproblematiken framkommer inte lika 
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tydligt bland de större bankerna som hos de mindre på grund av deras omfattande 

verksamhet och avancerade metoder. Det kan därför ifrågasättas om Basel II 

verkligen är så pass komplext som undersökningens respondenter uttryckt eller 

om det snarare är ett stort managementproblem som bankerna måste bemöta. 

Baselkommitténs syfte var säkerligen inte att bankerna skulle ha ett fåtal 

nyckelpersoner som förstod regelverket, utan snarare att skapa en förståelse 

genom hela verksamheten. I så fall krävs det att de svenska bankerna gör en 

organisationsförändring för att förstå samt bemöta regelverkets krav. 

 

6.2.3 Konkurrensförhållande 
 

Vid införandet av Basel II fanns oron att de höga organisatoriska kraven skulle 

kunna medföra att mindre banker slogs ut från marknaden. Detta var inte 

Baselkommitténs syfte, men som en respondent uttryckte har aldrig  

Basel-regelverken tagit hänsyn till de mindre bankerna. Respondenten från 

Finansinspektionen ansåg inte att de svenska bankerna riskerar att uteslutas från 

den finansiella marknaden. Dock påpekade respondenten att det kommer att bli 

svårare för de stora svenska bankerna att bli större i förhållande till den globala 

marknaden. Vad gäller de små bankerna har respondenterna uttryckt att dessa 

förmodligen behöver gå samman med andra banker för att kunna konkurrera 

vidare. Främsta anledningen är att de i framtiden måste ta kostnaderna för att 

uppgradera sina metoder. 

 

”Det är ett regelverk som är bra för stora banker och 

mindre bra för mindre banker.” 

 

Anledningen till att Basel II är mer anpassat för de stora bankerna beror på att de 

har möjligheten att använda avancerade metoder som medför en mer precis 

prissättning och även en lägre kapitaltäckningsgrad. Detta är något som 

respondenterna upplevde som en konkurrensfördel för de stora bankerna. Dock 

framgick inte vilken av de stora bankerna som främjats mest av Basel II då 

samtliga bankrespondenter från de stora bankerna ansåg att det var deras 

verksamhet som främjats mest av regelverkets införande. 
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En respondent från en mindre bank ansåg att det fanns ett fel på de större 

bankerna om de inte kunde utnyttja de fördelar regelverket gav dem, i och med 

nyttjandet av avancerade metoder. Detta tydliggör att de mindre bankerna även 

vill nyttja de mer avancerade metoderna då det ger fler fördelar. En annan 

anledning är att de ska få möjligheten att konkurrera på lika villkor då de ser de 

större bankerna som sina konkurrenter. 

 

I dagsläget har de mindre bankerna ingen möjlighet att använda sig av avancerade 

metoder och måste därmed finna andra konkurrensmöjligheter. I och med att 

dessa banker har funnit sig tillrätta med de enklare metoderna har de fortfarande 

inte möjligheten att utnyttja den andra pelaren så som de hade önskat. Detta beror 

på att Finansinspektionen begränsar dem, då de stora bankerna fortfarande 

befinner sig i en övergångsperiod. Detta påverkar de mindre bankerna negativt då 

de möjligtvis hade kunnat få en konkurrensfördel i förhållande till de större 

bankerna under denna period. Detta med anledning av att de minde bankerna hade 

haft möjligheten att ta med den mänskliga aspekten vid beräkning av dess risker, 

vilket den andra pelaren ger möjlighet till. Enligt en respondent hade detta varit en 

fördel för dem då de mindre bankerna oftast är nära och lokala och känner 

kunderna väl. I dagsläget finns det ingen möjlighet att ta med den mänskliga 

aspekten i beräkningarna på grund av att mest vikt läggs vid den första pelaren. 

Detta är ännu ett bevis på att regelverket och tillsynsmyndigheterna utgår från de 

större bankerna och dess mer avancerade metoder. 

 

”Vi är små och flexibla, mänskliga och lokala vi ser vad 

som händer på en lokal nivå, detta är vår fördel. Vi är nära 

till beslut.” 

 

Ifall de mindre bankerna i framtiden skulle få möjligheten att övergå till de 

avancerade metoderna skulle detta inte medföra att bankerna blir mer lika 

varandra. Detta då respondenterna uttryckte en svårighet med att göra allt för 

stora organisatoriska förändringar som inte påverkas enbart av vilken metod som 

används. Bankerna är tvingade att utföra organisatoriska förändringar för att 

uppnå regelverkets krav och därmed måste bankerna försöka kringgå den 
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trögrörliga banksektorn. I och med att Basel II utformades utifrån de stora globala 

bankernas arbetssätt borde det i framtiden innebära att bankernas verksamheter 

blir mer likvärdiga. Då respondenterna inte tror att Basel II medför att bankerna 

blir mer lika varandra, vilket allt tyder på, kan det ifrågasättas huruvida de är 

beredda att förändra sina verksamheter. 

 

6.2.3.1 Informationsutgivande 

 

Vid införandet av Basel II uppstod även kravet för bankerna att enligt den tredje 

pelaren ge ut information angående verksamheten. Respondenten från 

Finansinspektionen ansåg att det fanns en risk att bankerna uppfattade detta som 

något negativt vad gäller deras konkurrenspåverkan. Detta berodde på att 

respondenten trodde att en del banker säkerligen ansåg att de delgav allt för 

mycket information ut till allmänheten. Dock är detta inget som framkommit i 

undersökningen. Bankrespondenterna upplevde informationsutgivandet som 

positivt och såg därmed ingen risk att det skulle påverka deras 

konkurrenssituation då de ansåg att andra banker inte kunde nyttja informationen. 

Undersökningen påvisade att flertalet respondenter var positiva till att delge mer 

information än vad regelverket kräver medan andra upplevde att en tillräcklig 

mängd information redan tillhandahölls. Dock kan det ifrågasättas varför de 

banker som är beredda på att delge mer information inte redan gör det utan agerar 

först när ett regelverk kräver det. 

 

I och med att bankerna måste tillhandahålla information uttryckte en respondent 

tydligt att detta är något som kostar väldigt mycket tid och pengar. En del 

respondenter har även uttryckt att de mindre bankerna inte får ut så mycket av att 

delge denna information. En stor anledning kan säkerligen vara att en del av de 

mindre bankerna som deltagit i undersökningen har varit Sparbanker vilket 

innebär att de inte har några aktieägare. Detta i sin tur kan innebära att mindre 

banker många gånger får ta större kostnader för att delge informationen än vad 

deras verksamheter får tillbaka. 
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6.2.4 De som gynnas av Basel II 
 

Undersökningens respondenter var inte överrens om vem som tjänar på Basel II:s 

införande. Flertalet av respondenterna påpekade dock att kunderna till stor del 

kommer att tjäna på Basel II. Detta med anledning att bankerna fått en bättre 

kännedom om sina risker vilket medfört att bankerna i sin tur kan ge en mer 

korrekt prissättning mot kunden. Respondenterna har även påpekat att det är de 

bra kunderna som kommer att gynnas av regelverket medan de mindre bra 

kunderna inte kommer att gynnas i samma utsträckning. Detta är en skillnad från 

hur det var i det tidigare regelverket där båda kundtyperna gynnades mer 

likvärdigt. 

 

Flertalet respondenter uttryckte att bankerna kommer att gynnas av regelverket i 

framtiden. Det beror främst på att de blivit mer riskmedvetna och fokuserar mer 

på vad som är risken i affären. Enligt respondenten från Finansinspektionen 

kommer bankerna på sikt att tjäna på att regelverket infördes, dock ansåg 

respondenten att det kan dröja i och med den höga implementeringskostnaden. 

För att Basel II ska få den fulla effekten krävs det förmodligen att kunskapen 

sprids inom verksamheten så att samtliga berörda får kännedom om bankens 

risker, oavsett om bankerna anser det eller inte. Det är förmodligen först då 

bankerna tjänar in implementeringskostnaderna. 

 

Det framkom även att samhället på sikt kommer tjäna på att Basel II 

implementerades. Främsta anledningen är att om bankerna på den finansiella 

marknaden blir mer stabila kommer det i sin tur gynna samhället i stort. Därmed 

kan man säga att Basel II kommer att medföra en god spiral på den svenska 

marknaden då kunder, banker och samhället kommer gynnas med tiden. Dock 

påpekade respondenterna att det krävs att samtliga länder nyttjar regelverket för 

att Basel II ska få sin fulla effekt så att det även kan uppstå en god spiral på den 

globala marknaden. 
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6.3 Riskmätning 
 

För att riskmätning ska fungera på ett effektivt sätt ansåg flertalet respondenter att 

det även är av stor vikt att Basel II implementeras världen över. Detta i mån om 

att skapa ett gemensamt synsätt för hur den finansiella marknaden ska hantera 

risker. Det framkom i intervjuerna skilda åsikter angående huruvida risk kan 

mätas på ett tillförlitligt sätt. Enligt respondenten från Finansinspektionen kan risk 

mätas på ett trovärdigt sätt, dock inte med Basel II. Det kan därför ifrågasättas 

varför tillsynsmyndigheterna inte agerar mer aktivt för att förändra regelverket 

som framförallt bankerna på den europeiska marknaden är tvingade till att 

använda. 

 

”…ingen ska tro att det här [Basel II] är en riktig 

återgivning av riskerna, det är bara en laglig lögn.” 

 

Flertalet av bankrespondenterna ansåg precis som respondenten från 

Finansinspektionen att det finns svårigheter med att mäta risk på ett tillförlitligt 

sätt. Trots detta ansåg de ändå att Basel II betydligt bättre speglar riskerna än vad 

det tidigare regelverket gjorde. Dock ansåg en del att det går att mäta risk på ett 

tillförlitligt sätt, även med Basel II. Detta motsäger den akademiska litteraturen 

som påvisade att riskmätningsmodellerna var otillräckliga och därmed inte 

tillförlitliga. De respondenter som ansåg att det fanns möjlighet att mäta risk på ett 

tillförlitligt sätt gick emot den akademiska litteraturen. Det kan därför ifrågasättas 

om deras tro på regelverket är allt för hög och att de därmed förlitar sig allt för 

mycket på konstruerad fakta. Anledningen till att de bristande 

riskmätningsmodellerna fortfarande används är enligt Chua (1996) att det finns 

allt för många som anser att det går att lita på konstruerad fakta och att de därmed 

inte vill överge det för något okänt. Genom att använda befintliga 

riskmätningsmodeller, som anses vara bristfälliga enligt den akademiska 

litteraturen, förhindras framtagandet av nya. Detta kan medföra att det befintliga 

regelverket beskylls för problem som finns på den finansiella marknaden sedan 

lång tid tillbaka, där problemen snarare tyder på att det är riskmätningsmodellerna 

som behöver utvecklas. Detta i sin tur kan innebära att problemen med 
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riskmätningsmodellerna förs vidare till nya framtagna regelverk vilket medför att 

problemen kvarstår. 

 

På grund av att många banker lägger allt för stor vikt på de siffror som 

riskmätningsmodellerna beräknar fram förlorar därmed bankerna känslan för 

affären då den mänskliga aspekten förbises. Problemet med att lägga för stor vikt 

vid siffrors betydelse kan medföra att felaktigheter inte upptäcks i tid. Flertalet 

respondenter ansåg att tilliten till siffrorna kan ses som en förklaring till varför 

den finansiella krisen uppstod. De menade att finanskrisen var ett bevis på att 

regelverket inte fungerar vilket därmed innebär att riskmätningsmodellerna 

brister. Dock menade flertalet av respondenterna att det är felaktigt att hävda att 

det är Basel II:s fel att krisen uppstod. Trots att respondenterna inte ansåg att 

Basel II är ett perfekt regelverk så fann de inte att Basel II var roten till alla 

problem. De påpekade att den finansiella krisen hade uppstått oavsett om Basel II 

hade haft en bättre riskkontroll eller inte på grund av att regelverket inte var 

implementerat fullt ut när krisen uppstod. 

 

6.3.1 Historisk data och procykliaritet 
 

Nästan samtliga respondenter påpekade problematiken med att framtida risker 

beräknas utifrån historisk data. Detta med anledning av att det inte finns någon 

data om framtiden vilket gör att bankerna blir tvingade att förlita sig på 

existerande prognoser. Detta innebär att respondenternas åsikter överrensstämmer 

till stora delar med vad McGoun (1995) beskiver, att det finns svårigheter med att 

bedöma risker utifrån historiska händelser. McGoun menar att detta i sin tur kan 

medföra uppskattningsproblem som påverkar beslutsfattandet för bankerna vad 

gäller deras utlåning. 

 

Riskmätningsmodellerna bygger på att historien upprepas vilket en respondent 

tydligt påpekade inte överrensstämmer med hur marknaden verkligen fungerar. 

Respondenten hänvisade till vad som hände under hösten 2008 när marknaden 

gick in i en lågkonjunktur där bankerna skulle fortsätta basera sina beräkningar på 

data som hämtats från en högkonjunktur. Detta skulle göras då bankerna inte hade 
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tillgång till data från tidigare lågkonjunkturer som de idag kan använda. En 

respondent uttryckte att de först om fem år kan få fram den information de idag 

behöver för att möta denna händelse. Detta på grund av att en konjunkturcykel är 

minst tre år. Dock påpekade respondenten att de flesta anser att denna cykel i 

vanliga fall är upp mot en 30-40 år och därmed försvåras datainhämtandet 

ytterligare. I och med att det uppstått en brist på rätt data har det inträtt en 

osäkerhet för bankerna. 

 

Flertalet respondenter tydliggjorde risken med att använda data från en 

högkonjunktur vid en lågkonjunktur. Detta är säkerligen en förklaring till varför 

bankerna i dagsläget väljer att hålla en högre kapitaltäckningsgrad. Inom pelare 

ett beräknas kapitaltäckningsgraden där minimikravet idag ligger på åtta procent. 

Vid närmare granskning av respondenternas kapitaltäckningsgrad påträffade 

undersökningen att ingen av respondenternas verksamheter ligger nära de åtta 

procenten utan snarare ett par procentenheter högre. Bankerna håller säkerligen 

högre kapitalkrav för att de är osäkra på hur deras kreditstock ser ut, högst 

sannolikt på grund av att de baserat sina beräkningar på data från en 

högkonjunktur. Att hålla kapital är kostsamt men bankerna väljer att göra det för 

att klara av framtida förluster som en lågkonjunktur kan medföra, en annan aspekt 

kan säkerligen vara att bevisa för kunderna på marknaden att de klarar av att möta 

kriser. I och med att bankerna håller en högre kapitaltäckningsgrad än vad 

Basel II kräver ansåg respondenten från Finansinspektionen att det kanske i 

framtiden finns all anledning att höja kravet. Detta på grund av att respondenten 

inte ansåg att det var bra att ha ett minimikrav precis vid stupet. Respondenten 

ansåg att de åtta procenten låg precis på gränsen innan en bank är i behov av hjälp 

och att ”bromssträckan före stupet” borde vara längre. Detta verkar vara något 

bankerna håller med om då samtliga i undersökningen legat en bra bit från 

minimikravet. Bankerna verkade däremot inte vara allt för intresserade av att öka 

regelverkets minimikrav då de ansåg att de själva klarade av att fatta beslut kring 

nivån på deras kapitaltäckningsgrad. Dock är detta något som den offentliga 

debatten mottsatt sig då det framkommit att detta är för svårt för bankerna att 

själva klara av att bedöma. En anledning skulle kunna vara att om bankerna 

ständigt varierar sin kapitaltäckningsgrad finns risken att detta medför en ökad 

procykliaritet. Detta på grund av att det då skulle uppstå en större variationer i det 
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samlade kapitalkravet. En ökad procykliaritet kan uppstå då det finns en osäkerhet 

kring hur risker förändras över tid. Enligt Basel II är bankernas kapitalkrav 

förenad med deras riskklassificeringssystem vilket kan bidra till att öka den 

procykliska effekten ytterligare. 

 

Samtliga banker håller ett högre kapitalkrav än vad regelverket kräver, vilket är 

kostsamt. Detta måste bankerna täcka upp och oftast är det kunderna som får stå 

för en del av kostanden. Därför kan det ifrågasättas om kunderna verkligen 

kommer att gynnas så som respondenterna uttryckt då de tar kostnaderna för att 

bankerna ska kunna hålla ett högre eget kapital. Att bankerna håller en hög 

kapitaltäckningsgrad kan möjligtvis innebära att de svenska bankerna bidrar till en 

ökad fluktuation av procykliariteten. Dock är detta möjligtvis för tidigt att 

säkerställa då marknaden fortfarande inte sett slutet på lågkonjunkturens 

konsekvenser. Flertalet bankrespondenterna hävdade själva att anledningen till att 

de håller en högre kapitaltäckningsgrad var för att försäkra sig mot framtida 

förluster. Dock kan det ifrågasättas om de inte håller ett högre kapitalkrav för att 

ratinginstituten kräver det. Ett högre kapitalkrav kan medföra att bankerna får en 

bättre bedömning av ratinginstituten i jämförelse med andra finansiella institut. 

Om bankerna håller ett högre kapitalkrav i mån om en bättre bedömning så finns 

risken att bankerna styrs av ratinginstituten och inte av regelverket. 

 

6.4 Basel III 
 

Den offentliga debatten påvisade att det redan nu finns de som kräver ett nytt 

regelverk. En stor anledning var att kriser ofta medför krav på förbättringar av 

befintliga regelverk. Dock hade flertalet av undersökningens respondenterna inte 

samma uppfattningar kring huruvida ett nytt regelverk behövdes. Endast en 

respondent ansåg att Basel II var tillräckligt bra och att det därmed inte behövdes 

något nytt regelverk för tillfället. Majoriteten av respondenterna ansåg att det är 

för tidigt att avgöra om Basel II bör ersättas med ett Basel III. De påpekade dock 

att det fanns behov av justeringar av regelverket. Framförallt ansåg de att den 

finansiella krisens påföljder måste beaktas i regelverket. Anledningen till varför 

ett nytt regelverk inte kommer utvecklas inom en snar framtid ansåg en 
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respondent berodde på att Baselkommittén inte kommer att acceptera att Basel II 

inte var ett tillräckligt bra regelverk. Det påpekades även att Basel II fortfarande 

befinner sig i en implementeringsfas och därmed är det för tidigt att besluta om 

det finns ett behov av ett nytt regelverk. 

 

Andra hävdade däremot att Basel II bör ersättas med ett nytt regelverk inom en 

tioårsperiod men för att ett nytt regelverk ska vara lönsamt krävs det mer 

erfarenheter från bankerna, mer kompetent personal och ett bättre globalt 

samarbete. Dock påpekade respondenterna att de inte tror att ett nytt regelverk i 

framtiden kommer att innebära lika stora förändringar som Basel II medförde. Det 

berodde på att de inte trodde att bankerna kommer att kunna klara av att hantera 

fler stora ekonomiska förändringar. Dock påpekade en respondent att det redan nu 

påbörjats diskussioner kring ett Basel III på grund av den långa 

utformningsprocessen. 

 

6.5 Sammanfattning av intervjukapitlet 
 

Intervjukapitlet betonade respondenternas uppfattningar i jämförelse med såväl 

den akademiska litteraturen som den offentliga debatten. Vad som framförallt har 

framkommit är att samtliga respondenter som har deltagit i undersökningen varit 

eniga med att Basel II och dess tre pelare har stor betydelse för att upprätthålla 

den finansiella stabiliteten. Dock ansåg flertalet respondenter att den andra 

pelaren inte erhållit betydelsen den enligt regelverket skulle ha fått utan påpekade 

snarare den första pelarens omfattande innebörd. Framförallt var det 

respondenterna från de mindre bankerna som ansåg detta. 

 

Det var dock de stora bankerna, som haft möjligheten att använda mer avancerade 

metoder, som upplevde svårigheter vid implementeringen av Basel II. Flertalet 

respondenter påpekade tydligt att det är de stora bankerna som gynnas av 

Basel II, främst på grund av fördelarna med de avancerade metoderna vid 

uträkningen av verksamhetens risker. Dock framförde samtliga respondenter att 

oavsett storlek gynnas bankerna av det nya regelverket, främst då de har utvecklat 
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en ökad kännedom om verksamhetens risker, men likväl gynnas kunderna av den 

mer korrekta prissättningen. 

 

Den akademiska litteraturen samt den offentliga debatten tydliggjorde Basel II:s 

komplexitet. Samtliga respondenter upplevde att regelverket är detaljrikt och att 

det har uppstått problem kring hur regelverket ska tolkas. Undersökningen 

påvisade att flertalet medarbetare på kontorsnivå inte besitter kunskaper gällande 

Basel II och att de inte heller är i behov av att förstå regelverket. Undersökningen 

påvisade heller inga skillnader vad gäller kunskapsspridningen inom de olika 

verksamheterna. Enligt den akademiska litteraturen är bankerna i behov av att 

genomföra organisatoriska förändringar i mån om att uppnå de krav som Basel II 

ställer. Därmed är det av betydelse att samtliga medarbetare inom verksamheten 

är väl införstådda om bankens risker och dess riskhantering i mån om att förstå 

regelverket. 

 

Respondenterna hade delade meningar gällande Basel II:s tillförlitligt och om 

regelverket återspeglar riskerna på ett tillförlitligt sätt. De kritiska rösterna 

framförde att de befintliga riskmätningsmodellerna inte fungerar och att den 

finansiella krisen är ett bevis på omständigheterna. Dock påpekade samtliga 

respondenter, precis som den akademiska litteraturen, problemet med att använda 

historisk data vid beräkning av framtida risker. Respondenterna påvisade dock 

inte i lika stor utsträckning som den offentliga debatten att omvärlden är i behov 

av ett nytt regelverk. Flertalet respondenter ansåg dock att regelverket var i behov 

av förändringar och att den finansiella krisens påföljder behövdes beaktas.  
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7 Slutdiskussioner 
 detta kapitel kommer forskningsfrågorna att besvaras utifrån det som 

framkommit i det empiriska materialet. Därefter kommer forskarna att belysa 

sitt teoretiska bidrag till forskningen. Forskarna har belyst ett relativt outforskat 

ämne där de under undersökningens gång påträffat många frågor som de inte 

kunnat besvara. Således avslutas kapitlet med förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Forskningsfrågor 
 

Hur uppfattas Basel II i praktiken på den svenska marknaden? Finns det någon 

skillnad i synen på Basel II mellan stora och små banker? 

 

Forskarnas undersökning påvisade att Basel II uppfattas som ett komplext 

regelverk, då införandet av regelverket medförde omfattande förändringar. 

Basel II gav bankerna fler möjligheter till att utföra egna tolkningar än vad det 

tidigare regelverket gjorde. Dessutom visade undersökningen att bankerna hade 

svårigheter vad gäller utförandet av egna tolkningar eftersom Basel II är relativt 

nytt och ständiga justeringar görs för att bättre anpassa regelverket för 

användningen i praktiken. 

 

Oavsett bankernas storlek påvisades inga tydliga skillnader vad gäller 

uppfattningar om Basel II:s komplexitet. Samtliga respondenter var överrens om 

att regelverket är mer anpassat för de stora bankerna då de ges möjligheten att 

nyttja mer avancerade metoder som därmed ger dem en större fördel vid 

beräkning av kapitaltäckningsgraden. Detta i sin tur innebär att de har möjligheten 

att bättre återspegla den verkliga risken och därmed ge en mer korrekt prissättning 

mot sina kunder. De mindre bankerna upplevde därmed att regelverket 

motarbetade dem i mån om att kunna utvecklas och konkurrera rättvist på 

marknaden. Dock kvarstod likheten att oavsett vilken metod bankerna nyttjade 

fanns det en bristande kunskap om Basel II inom bankverksamheten. 

Undersökningen tydliggjorde att kunskapen i många fall endast fanns på en högre 

nivå inom bankerna, då regelverket uppfattades som allt för komplext. 

I 
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Det finns skilda åsikter om Basel II är ett effektivt regelverk eller inte vid 

beräkning av risker. Flertalet ansåg att Basel II bidragit till att öka kännedomen 

om verksamhetens risker och dess riskhantering vilket därmed medfört att 

regelverket anses vara tillförlitligt. Andra påpekade bristen med att 

riskmätningsmodellerna bygger på historisk data som därmed kan medföra 

felaktiga antaganden. Den finansiella krisen kan därmed ses vara ett tecken på att 

riskmätningsmodellerna som stöds av Basel II inte fungerar i praktiken. 

 

7.2 Undersökningens teoretiska bidrag 
 

Forskarnas teoretiska bidrag har varit att belysa Basel II på den svenska 

marknaden. Framförallt har undersökningen belyst hur regelverket uppfattats av 

de svenska bankerna, stora som små, efter implementering. Undersökningen har 

även bidragit till att belysa problematiken kring riskmätningsmodellerna som 

Basel II förespråkar. I och med att undersökningen utförts efter att Basel II 

implementerats i de svenska bankerna kan undersökningen även bidra till att 

styrka äldre forskning och därmed bibehålla dess aktualitet. 

 

Undersökningen har utförts genom två olika tillvägagångssätt, dels via den 

offentliga debatten dels genom intervjuer med kunniga personer i verksamheten. 

Detta medför att undersökningen även bidragit till att belysa två olika 

dimensioner som tidigare forskning inte har gjort. Till skillnad från Chuas studie 

från 1996 som enbart utgick från befintlig litteratur har forskarna främst valt att 

utgå från en praktisk undersökning. Forskning som tidigare kritiserat riskmätning 

har dessutom många gånger förbisetts och forskarna ville därmed se om McGouns 

uppfattningar från 1995 fortfarande var aktuella. Undersökningen påvisade att det 

fortfarande finns brister vad gäller riskmätning. 

 

Undersökningens teoretiska bidrag har även styrkt Latour och Woolgars forskning 

från 1986, då undersökningen påvisat att det fortfarande finns en stark tilltro för 

konstruerad kunskap trots skarp kritik mot befintliga riskmätningsmodeller. En 

anledning kan vara att det anses vara fint att styra verksamheter via risk. Detta 
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kan vara en anledning till varför Baselkommittén än idag vidhåller att de 

finansiella instituten ska styras på detta sätt. Då de finansiella instituten med åren 

uppmanats att använda riskmätningsmodellerna, då Basel-regelverken varit 

tvingande för många länder, har en tilltro utvecklats vilket medfört att modellerna 

inte ifrågasätts. Till skillnad från vad det står i den akademiska litteraturen, 

gynnar Basel II de bristande riskmätningsmodellerna. 

 

7.3 Reflektioner över undersökningens slutsatser 
 

Undersökningen belyste Basel II som är ett relativt outforskat område på den 

svenska marknaden. Vad forskarna med undersökningen framförallt ville utreda 

var de svenska bankernas uppfattningar om regelverket, oavsett deras storlek. 

Forskarna ville även ta reda på om det fanns någon skillnad vad gäller bankernas 

användning av regelverket samt om de ansåg att riskmätningsmodellerna som 

stöds av regelverket är användbara. 

 

Forskarna valde att studera tre svenska aktörer på den finansiella marknaden; 

banker, Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen. Anledningen till att 

samtliga tre användes var för att undersökningen skulle få en bredare överblick 

över marknadens åsikter dock lades mest vikt vid bankernas uppfattningar. I och 

med att forskarna valt att studera både stora och små banker har undersökningen 

erhållit en djupare inblick vad gäller bankernas uppfattningar. I efterhand har det 

påvisats att vid en undersökning av färre banker hade en ännu djupare förståelse 

erhållits vad gäller hela verksamhetens kunskapsnivå inom en enskild bank. Dock 

ansåg forskarna att de då skulle gå miste om att kunna dra slutsatsen att resultatet 

gällde för hela marknaden. I och med att forskarna valt att undersöka svenska 

bankers uppfattning gällande Basel II ansågs det vara bättre att nyttja ett större 

antal banker. 

 

På grund av en bristande offentlig svensk debatt ansåg forskarna att det var 

nödvändigt att gå ut i praktiken och studera bankernas uppfattningar. Detta i mån 

om att erhålla en ökad kännedom om huruvida bankernas uppfattningar åtskildes. 

Dock upptäckte forskarna under processens gång att kunskaperna kring Basel II 



 66

varierade beroende på verksamhet och position. Detta var inget som forskarna i 

början av processen hade reflekterat över och bidrog till att en ny aspekt yppade 

sig för undersökningen. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 
 

Undersökningen granskade svenska bankers uppfattning angående Basel II och 

huruvida regelverket fungerar som ett riskmätningsverktyg. Regelverket infördes 

endast för ett par år sedan och fortfarande befinner sig de stora svenska bankerna i 

en övergångsperiod. Med anledning till att regelverket ännu är tämligen nytt hade 

det varit av intresse att forska vidare kring vilken påverkan Basel II får när väl 

regelverket är fullt implementerat i samtliga svenska banker. Forskningen hade 

kunnat fokusera sig på att ta reda på vilken påverkan den finansiella krisen fått på 

regelverket samt undersöka om riskmätningsmodellerna förbättrats. Dock kan 

denna forskning först ske om ett par år då övergångsreglerna gäller till och med 

2010, med risk för en förlängning som undersökningen påvisade. 

 

Vidare forskning hade även kunnat vara att undersöka hur de mindre svenska 

bankerna valt att lösa frågan gällande införandet av avancerade metoder. 

Forskningen hade framförallt varit givande att göra om ungefär sju år. Vad som 

framförallt är av intresse är att undersöka om de vid denna tid fortfarande 

använder de enklare metoderna eller om de har övergått till mer avancerade 

metoder vid beräkning av risker. 

 

En forskning som kan utföras redan idag är att ta reda på den bakomliggande 

orsaken till varför inte samtliga länder valt att införa Basel II. För att regelverket 

ska få sin fulla effekt krävs det att samtliga länders banker nyttjar regelverket för 

att tillgodose marknadens aktörer. Ett annat alternativ hade varit att studera de 

länder som redan idag valt att införa Basel II och se om användandet av 

regelverket skiljer sig åt. Detta i mån om att få ett bättre underlag för att se om det 

är de stora globala bankerna som verkligen gynnas av Basel II. Detta var något 

som flertalet av respondenterna i undersökningen samt den offentliga debatten 

påvisade.  
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Vad som även hade varit av intresse att undersöka är om kunskapen om Basel II 

inom bankverksamheterna kommer förändras med tiden eller om kunskapen 

fortfarande kommer att vara bristfällig på grund av regelverkets ständiga 

justeringar. Ett förslag hade varit att undersöka samtliga banker som deltagit i 

forskarnas undersökning. Dock krävs det en fördjupning inom samtliga bankers 

verksamheter och att flertalet intervjuer utförs, allt för att förstå olika nivåer inom 

bankerna, under en längre tidsperiod. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide till bankerna och Svenska Bankföreningen 
 
Bakgrundsinformation 

 Vilken position samt ansvarsområde har Ni? 

 Vilken relation har Ni till Basel II? 

 Basel II infördes 2007, vilken uppfattning hade Ni gällande det nya 

regelverkets påverkan på Er verksamhet – positiv eller negativ? 

 Hur har Basel II påverkat Er organisation i stort? (omstrukturering etc.) 

 När beräknar Ni att implementeringen av Basel II är färdig? Hur lång tid har 

implementeringen tagit och har Ni stött på några svårigheter?  

 Tror Ni att det finns skillnader i implementeringen utifrån bankers olika 

storlekar? 

 Anser Ni att regelverket är tillförlitligt? 

 Ansåg Ni att Basel I hade brister så att det krävdes ett nytt regelverk? Har 

det nya regelverket i så fall uppfyllt Era förväntningar? 

 Anser Ni att Basel II är ett komplext regelverk? 

 Hur många inom Er verksamhet har kunskap om Basel II? Hur gör Ni för att 

bredda kunskapen om Basel II i Er verksamhet? (utbildning, workshops etc) 

Basel II – De tre pelarna 

 Första pelaren behandlar minimikrav på kapitalbasen för bankerna. Anser Ni 

att ett minimikrav är viktigt för den finansiella stabiliteten?  

 Vid beräkning av kreditrisk i Er verksamhet, vilken metod används och 

varför? 

o Vid schablonmetod – planer på att i framtiden använda de mer avancerade 

metoderna? 

o Vilka fördelar respektive nackdelar upplever Ni med vald metod? 

 Vid beräkning av operativ risk i Er verksamhet, vilken metod används och 

varför? 
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 Kapitaltäckningsgradens minimikrav ligger idag på åtta procent, vilken 

procentenhet ligger Ni på och vilka för- respektive nackdelar finner Ni med 

att hålla en högre kapitaltäckningsgrad än vad som krävs? 

 Det sägs att det är en stor kostnad för banker att hålla kapital, vilket Ni 

måste göra enligt regelverket, anser Ni att detta har påverkat Er prissättning 

ut mot kunden? 

 Andra pelaren behandlar samlad kapitalbedömning. Anser Ni att den ökade 

rollen för tillsynsmyndigheten är viktig för den finansiella stabiliteten? 

 Hur fungerar samarbetet med Finansinspektionen? Finns det en risk att 

Finansinspektionens oberoende brister i samband med det nära samarbetet 

med banker? 

 Tror Ni att olika länders tillsynsmyndighet agerar likvärdigt?  

 Tredje pelaren behandlar information och genomlysning av bankernas 

kapital, risker, interna rutiner samt metoder. Anser Ni att detta är viktigt för 

att upprätthålla den finansiella stabiliteten? 

 Anser Ni att informationen som bankerna förmedlar är lättförstålig för dess 

intressenter? Har detta påverkat Er konkurrenssituation och ser Ni negativt 

på att delge denna information? 

 Har Era kunder informerats på något sätt om Basel II? Påverkar regelverket 

Era låntagare? 

 Vilka effekter kan uppkomma på marknaden av att olika banker tillämpar 

olika metoder? 

Riskmätning 

 Vilka är de viktigaste riskerna som Er bank utsätts för? 

 Anser Ni att man kan mäta risk på ett tillförlitligt sätt?  

 Har Ni stött på några problem avseende historisk data? (brister etc.) Är 

tidsaspekten och den historiska informationen som används lämplig? 

 Anser Ni att Basel II bidrar till att den faktiska risken tydliggörs? 

 Basel II infördes under en högkonjunktur, anser Ni att detta kan ha brister 

vad det gäller riskmätningsmodellerna nu när vi befinner oss i en 

lågkonjunktur? 

 Hur ser Ni på historiska data som finns tillgänglig från en högkonjunktur när 

Ni ska utvärdera kreditrisken vid en lågkonjunktur?  

 



 77

Övrigt 

 Anser Ni att Basel II är anpassat för den svenska marknaden? 

 Vem tror Ni kommer att tjäna mest på Basel II; kunderna, samhället eller 

bankerna? 

 Tror Ni att det kommer komma ett Basel III inom en snar framtid? 

 Något mer Ni vill tillägga? 

 Har Ni någon ytterligare person att rekommendera som vi kan intervjua? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide till Finansinspektionen 
 

Bakgrundsinformation 

 Vilken position samt ansvarsområde har Ni? 

 Vilken relation har Ni till Basel II? 

 Basel II infördes 2007, vilken uppfattning hade Ni gällande det nya 

regelverket? Tror Ni att det finns skillnader i implementeringen utifrån 

bankers olika storlekar? 

 Anser Ni att regelverket är tillförlitligt? 

 Ansåg Ni att Basel I hade brister så att det krävdes ett nytt regelverk? Har 

det nya regelverket i så fall uppfyllt Era förväntningar? 

 Anser Ni att Basel II är ett komplext regelverk? 

 Hur många inom Er verksamhet har kunskap om Basel II? Hur har Ni 

anpassat Er inför de förändringar som regelverket medförde? (utbildning, 

workshops etc) 

Basel II – De tre pelarna 

 Första pelaren behandlar minimikrav på kapitalbasen för bankerna. Anser Ni 

att ett minimikrav är viktigt för den finansiella stabiliteten?  

 Vilka för- respektive nackdelar upplever Ni med de olika metoderna som 

bankerna har möjlighet att använda vid beräkning av risker?  

 Vad för typ av bank använder schablon- respektive IRK-metoden? Vilka 

effekter kan uppkomma på marknaden av att olika banker tillämpar olika 

metoder? 

 Kommer de mindre bankerna inom en snar framtid övergå till att använda de 

mer avancerade metoderna? 

 Kapitaltäckningsgradens minimikrav ligger idag på åtta procent, vilka för- 

respektive nackdelar finner Ni med att banker håller en högre 

kapitaltäckningsgrad än vad som krävs? 

 Det sägs att det är en stor kostnad för banker att hålla kapital, vilket de 

måste göra enligt regelverket. I vilken utsträckning tror Ni att detta kan ha 

påverkat deras prissättning ut till kund? 
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 Andra pelaren behandlar samlad kapitalbedömning. Anser Ni att den ökade 

rollen som Ni har är viktig för den finansiella stabiliteten? 

 Hur fungerar samarbetet med bankerna? Har samarbetet förändrats i och 

med införandet av Basel II? 

 Anser Ni att det finns tillräckligt med resurser från Er sida för att kunna 

efterfölja regelverket? 

 Finns det en risk att Ert oberoende brister i och med det nära samarbetet 

med bankerna? 

 Tror Ni att olika länders tillsynsmyndighet agerar likvärdigt?  

 Som tidigare nämndes behandlar den andra pelaren kapitalbedömning, anser 

Ni att bankerna själva borde få mer frihet att sköta uppgifterna inom pelare 

två eller anser Ni att det borde vara mer reglerat från Er sida? 

 Enligt regelverket kan det utläsas att pelare två skulle komma att få en stor 

betydelse för bankerna, dock ser det ut som att det fortfarande är pelare ett 

som det läggs mest fokus på. Vad är anledningen till att det blivit så? 

 Tredje pelaren behandlar information och genomlysning av bankernas 

kapital, risker, interna rutiner samt metoder. Anser Ni att detta är viktigt för 

att upprätthålla den finansiella stabiliteten? 

 Anser Ni att information som bankerna förmedlar är lättförstålig för deras 

intressenter? 

 Bidrog Ni med informationsutgivning till bankintressenter när regelverket 

skulle införas 2007? 

 Har informationsutgivandet påverkat bankernas konkurrenssituation? 

 Anser Ni att mindre banker har blivit vinnare/förlorare genom införandet av 

Basel II? 

 Har Basel II påverkat bankerna på olika sätt beroende på deras storlek? 

 Vilka är effekterna av Basel II på kort sikt för stora respektive små banker? 

 Vilka kriterier använder Ni för att besluta om en bank ska få använda sig av 

mer avancerad metod? 

Riskmätning 

 Anser Ni att man kan mäta risk på ett tillförlitligt sätt?  

 Är tidsaspekten och den historiska informationen som används lämplig? 

 Anser Ni att Basel II bidrar till att den faktiska risken tydliggörs? 

 Finns det en risk att bankerna manipulerar sina värden vid riskberäkning? 
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 Basel II infördes under en högkonjunktur, anser Ni att det finns brister vad 

gäller riskmätningsmodellerna nu när vi nu befinner oss i en lågkonjunktur?  

 Hur ser Ni på historisk data som finns tillgänglig från en högkonjunktur när 

bankerna ska utvärdera kreditrisken vid en lågkonjunktur?  

Övrigt 

 Anser Ni att Basel II är anpassat för den svenska marknaden? 

 Vem tror Ni kommer att tjäna mest på Basel II; kunderna, samhället eller 

bankerna? 

 Tror Ni att det kommer komma ett Basel III inom en snar framtid? 

 Något mer Ni vill tillägga? 

 Har Ni någon ytterligare person att rekommendera som vi kan intervjua? 


