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Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken grad Basel III 

påverkar den finansiella sektorns förutsättningar samt analysera 

skillnaderna i den finansiella sektorns syn på riskhantering i 

anknytning till, befintliga och potentiella, regleringar. 

Metod: Genom att analysera data från tidigare forskning tillsammans 

med rapporter och svar från Baselkommittén, Riksbanken och 

Finansinspektionen samt våra övriga respondenter har vi byggt 

upp en bra grund för vidare analyser. Vår analys baseras på att 

undersöka Basel III:s effekt på tre huvudområden vilka är (1) 

riskhantering, (2)  konkurrens och (3) framtid.  

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsens teoretiska perspektiv grundar sig i tidigare forskning 

på Baselackorden sammankopplat med ekonomiska modeller 

såsom Miller och Modigliani.  

Empiri: Empirin har skapats genom skriftliga intervjuer med 

Finansinspektionen, Riksbanken, SEB, Swedbank, Handels-

banken, Nordea, Sparbanken Skåne, Ikano Bank, Brummer & 

Partners, East Capital och Söderberg & Partners. 

Slutsats: Under uppsatsens gång är den genomgående röda tråden vikten 

av förtroendet för den finansiella sektorn i stort. I slutsatsen 

konstateras det att Basel III, trots sina delvis negativa effekter 

som ackordet eventuellt kan innefatta, även medför en ökad 

riskmedvetenhet som också frambringar och resulterar i  ökad 

stabilitet.  



 

Abstract 
Title:  Basel III - A market view of financial stability 

Authors:  Victor Hansen & Jonathan Nyqvist  

Advisor:  Anders Vilhelmsson 

Key words:  Basel, risk, competition, financial stability 

 

Purpose:  The purpose of the paper is to investigate the extension to which 

Basel III affects the financial sector’s conditions and analyse the 

difference in the financial sector’s perception of risk management 

in relation to, existing and possible, regulations. 

Methodology: By analysing data from established research together with reports 

and the responses from the Basel Committee, the Swedish 

Riksbank, the Swedish Finansinspektionen and our other 

respondents, we have given ourselves a good basis for further 

analysis. The analysis is based on examining the effects of Basel 

III in three main areas, (1) risk management, (2) competition and 

(3) future. 

Theoretical perspectives: The theoretical perspective of the essay is based on established 

research on the Basel accords together with economic models 

such as Miller and Modigliani. 

Empirical Foundation: The empirical foundation has been created through written 

interviews with Finansinspektionen, Riksbanken, SEB, Swed-

bank, Handelsbanken, Nordea, Sparbanken Skåne, Ikano Bank, 

Brummer & Partners, East Capital and Söderberg & Partners. 

Conclusions: The line of argument over the course of this essay have been the 

importance of trust for the financial industry in general. The 

conclusion concludes that despite the negative effects Basel III 

might contribute with a broader awareness of risk strategy which 

results in a more stable market.   



 

Förord 
Under tre år vid Lunds Universitet och nationalekonomiska institutionen har vi som studenter 

inom ekonomie kandidatprogrammet fått en överskådlig bild över bankregleringar. Under 

uppsatsen gång har vi noggrant studerat Baselackordens regelverk och betydelse. Vi har efter, 

ett strukturerat upplägg med tydliga mål, lyckats sammanställa en bild över ett generellt 

ämnesområde från flera perspektiv. Perspektiven har vi kunnat analysera tack vare våra 

respondenter och det är också därför vi vill ta det här tillfället i akt till att ödmjukast tacka de 

som bidragit till uppsatsens resultat och helhet, något som vi är väldigt nöjda över. Ett stort 

tack vill vi därför rikta till; Annika Alenfall, Jens Leyde, Claes Warrén, Julie Galbo, Susanne 

Meyer, Peter Grabe, Björn Ingelgård, Peter Hjörneby, Robert Olsson, Mikael Spångberg, Tim 

Ohlin och Kajsa Brundin.  

 

Slutligen vill vi även passa på att tacka vår handledare, Anders Vilhelmsson, som under 

uppsatsens gång alltid varit tillmötesgående och flexibel för att vi som författare ska kunna 

producera ett så bra resultat som möjligt. Det har inte enbart varit krävande och lärorikt utan 

också en genomgående utmanande och rolig upplevelse att skriva denna uppsats. Vi är 

övertygade att vår handledare bidragit till denna positiva upplevelse. 

 

 

Victor Hansen Jonathan Nyqvist 

                            A                                 a 

26 April 2017 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ämnet vi behandlar grundar sig i den finansiella instabilitet som genom åren blivit alltmer 

aktuell och allt frekventare diskuteras i den samhällsekonomiska debatten. Ända sedan 1988 

har Baselkommittén reglerat stora delar av finansmarknaden genom Baselackorden, med sina 

senaste förnyelser i direkt anknytning till finanskrisen 2007-2008. Denna revision är nu under 

pågående implementering i Sverige (Riksbanken, 2016). 

  

Finanskrisen 2007-2008 var ett resultat av bo- och lånemarknadskrisen i USA där banker tog 

på sig för stora risker, möjligtvis på grund av regelverk som inte var tillräckligt omfattande, 

vilket medförde stora samhällsmässiga konsekvenser som slutligen resulterade i en global 

påverkan. Finanskrisen grundades i USA:s bostadsbubbla, där privatpersoner kunde ha en 

hög skuldsättningsgrad och därmed utsätta sig för alldeles för stora risker, kombinerat med en 

finansiell sektor som i sin helhet inte var tillräckligt hårt reglerad (Riksbanken, 2009). 

Resultatet blev oroväckande och innebar ytterst ogynnsamma följder vilket ledde till att 

världsledare och ekonomiska experter blev tvungna att öppna sina ögon för vad som skulle 

kunna krävas för en stabil ekonomisk utveckling (Riksbanken, 2016). 

  

I och med den ökade medvetenheten har det utvecklats skilda åsikter om vad som krävs för 

stabil utveckling vilket slutligen resulterade i Basel III. Ackordet innehåller de senaste 

internationella regleringarna som har satt en ny agenda för den världsekonomiska politiken 

och dess utveckling. De nya regleringarna innebär större krav på banker, där Basel III vill 

lägga ytterligare vikt vid förtroendet av den finansiella sektorn jämfört med dess föregångare 

(Basel Committee on Banking Supervision, 2010). Syftet med uppsatsen är att analysera hur 

den finansiella sektorn med utgångspunkt i bankverksamheten påverkats av de nya 

regleringarna och finanskrisen, vilket innebär en undersökning av hur det riskvägda kapitalet 

är vägt mot den totala kapitalbasen, samt vad den svenska finansiella sektorn anser om Basel 

III i helhet. Vidare kommer även Basel III:s påverkan analyseras samt marknadens förtroende 

och vikten av tillit inom den finansiella sektorn undersökas.  
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1.2 Problemformulering och Frågeställning 
Sedan Baselkommitténs introduktion 1988 har den svenska finansiella sektorn reglerats 

kontinuerligt i syfte att stabilisera den globala ekonomin genom Baselackorden. Sedan 

finanskrisen 2007-2008 har Baselkommittén insett att Basel II ensamt inte varit tillräckligt 

täckande och därför utvecklat vidare ett nytt ackord, Basel III, i vilken man utökat de 

lagstadgade kraven på den finansiella sektorn. En väsentlig skillnad mellan Basel III och de 

föregående ackorden är att det lägger ytterligare fokus på förtroendet för den finansiella 

sektorn. Förtroende som blev skadat efter krisen behövde återuppbyggas, där en bidragande 

faktor till denna uppbyggnad var nya och hårdare regleringar mot den finansiella sektorn för 

att på så vis bygga upp en hållbar ekonomisk utveckling som genomsyras av seriösa aktörer 

(Riksbanken, 2016). 

  

Finansinspektionen (2016) och Riksbanken (2016) är i sina undersökningar eniga om att den 

finansiella stabiliteten har potential att förbättras och detta görs möjligt genom de nya 

regleringarna och ett återuppbyggt förtroende. De antyder vidare att den svenska finansiella 

situationen är tillfredsställande och att den finansiella sektorns motståndskraft mot störningar 

i dagsläget är betydande. 

  

Eftersom Basel III fortfarande är under implementeringsfas på den svenska finansiella 

marknaden är inte dess funktion ännu fullt bevisad. Forskning utförd av diverse ekonomer 

(Bauer, Brain & Clark, 2008; Stefan Ingves, 2009) har sedan införandet av Baselackorden 

kritiserat dem och de nya kraven för dess bidragande faktor till en minskad investeringsvilja 

och förflyttande av risk inom den finansiella sektorn. Uppsatsens frågeställning är därför:  

 

- Hur har Basel III påverkat den finansiella sektorn och dess olika aktörer samt hur har 

de förändrat sitt arbete och åsikter om ackordets påverkan sedan implementeringen? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken grad Basel III påverkar den finansiella 

sektorns förutsättningar samt analysera skillnaderna i den finansiella sektorns syn på 

riskhantering i anknytning till, befintliga och potentiella, regleringar. 
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1.4 Avgränsning  
Vi avgränsar oss till de svenska storbankerna och andra finansiella aktörer eftersom vi 

undersöker Baselackordens effekt samt synen på dem inom den finansiella sektorn. Vidare 

har vi valt att helt avgränsa studien rent geografiskt till Sverige eftersom en bredare 

geografisk studie skulle innebära att flera nya frågor hade dykt upp då det finns 

internationella skillnader, såväl kulturellt som juridiskt, mellan olika länder. Avgränsningen 

beror även på kostnads- och resursskäl samt på svarsfrekvensen eftersom internationella 

samtalsavgifter skulle bli höga, att materialet som skulle behöva bearbetas skulle bli för 

tidskrävande samt att vi inte tror att vi hade kunnat få svar i lika stor utsträckning ifall vi 

riktat oss mot ett geografiskt större område än Sverige. 

 

Vi var i kontakt med ett 30-tal olika aktörer inom den finansiella sektorn i inledningsfasen. 

Dessa inkluderade Riksbanken, Finansinspektionen, de fyra storbankerna, SEB, Swedbank, 

Handelsbanken och Nordea, samt några mindre banker, investmentbolag, fondbolag och 

övriga såsom Söderberg & Partners, för svar på ett frågeformulär. I förväg eftersträvade vi att 

få svar från de två myndigheterna, de fyra storbankerna, en mindre bank samt två till fem 

bolag som är aktiva på finansiella marknaden men verksamma inom en annan del av 

branschen, exempelvis ett fond- eller investmentbolag. Då vi fick svar från båda myndig-

heterna, samtliga storbanker, två mindre banker (Sparbanken Skåne samt Ikano Bank), två 

fondbolag (Brummer & Partners samt East Capital) och ett bolag som kunde bistå med en 

objektiv syn på marknaden (Söderberg & Partners) så anser vi att vi fått svar från ett 

tillfredsställande antal bolag inom de eftersökta segmenten, vilket innebär att under-

sökningens bortfall inte har hindrat varken arbetsgång eller utfall. 

 

1.5 Disposition 
Nedan följer en kortfattad sammanställning av studiens olika kapitel och beståndsdelar. 

 

Kapitel 1 introducerar vår problemformulering som i sin tur leder fram till studiens 

frågeställning. Vi ger en bakgrund till ämnet, diskuterar våra avgränsningar och syftet med 

uppsatsen.  
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Kapitel 2 beskriver metoden vi använder i vår studie. Kapitlet beskriver metodansatsen med 

val av forskningsmetod, datainsamling, och källkritik. Detta kapitel syftar till att ge läsaren 

förståelse, skapa reliabilitet och ge inblick i hur uppsatsen fortlöper.  

 

I Kapitel 3 presenterar vi teori som behandlar den finansiella sektorns roll, vikten av den 

hårda regleringen, olika typer av risk som finansiella aktörer generellt berörs av Basel-

kommitténs tre ackord (Basel I, Basel II och Basel III) samt redovisar vår undersökta tidigare 

forskning på ämnet. 

 

Kapitel 4 inkluderar studiens empiri. Vi redogör således för vår primärdata, vilken har 

samlats in genom intervjuer från ämbetsmän hos Riksbanken och Finansinspektionen samt 

företagsrepresentanter, med insikt i företagens regleringar och riskhantering inom den 

finansiella sektorn. 

 

I Kapitel 5 analyseras utfallen av intervjuerna, hur de skiljer sig mellan varandra samt 

kopplar samman svaren med våra referensramar och den tidigare forskningen kring ämnet 

från 3 Teori. 

 

Kapitel 6 redogör för den slutsats som arbetet kommit fram till och frågeställningen besvaras. 

Vidare presenteras våra personliga reflektioner och förslag till vidare forskning. 
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2 Metod  
I det här kapitlet önskar vi ge läsaren förståelse för arbetets gång och samtidigt motivera 

varför uppsatsens arbete utförts så som det har. Vi kommer styrka det valda tillväga-

gångssättet för inhämtning av tidigare forskning, utformning och utförande av intervjuer samt 

vilket urval som gjorts av respondenter. 

 

2.1 Metodansats  
2.1.1 Tillvägagångssätt 

Genom att analysera data från etablerad forskning tillsammans med rapporter och svar från 

Baselkommittén, Riksbanken, Finansinspektionen och våra övriga finansiella aktörer har vi 

givit oss själva en bra grund för vidare analys. Vår analys baseras på att undersöka Basel III:s 

effekt på tre huvudområden, (1) riskhantering, (2)  konkurrens och (3) framtid. De här tre 

områdena kommer att fungera som en referensram för vår analys. För en mer omfattande 

förklaring av vad de innebär var god se kapitel 2.2.3 “Val av frågor”  

 

2.2 Datainsamling 
2.2.1 Primärdata 

Urvalet har gjorts utifrån ett mål att kunna förmedla en så nyanserad bild som möjligt av 

frågeställningen och vi granskar kvalitativt ämnet genom skriftliga intervjuer. Därför har 

representanter från diverse olika finansiella aktörer valts ut. De utvalda aktörerna är 

myndigheter, i form av Riksbanken och Finansinspektionen, de svenska storbankerna vilka 

samtliga är representerade samt övriga finansiella aktörer, representerade av Ikano Bank, 

Sparbanken Skåne, Brummer & Partners, East Capital och Söderberg & Partners. Alla aktörer 

har uppfyllt kriteriet att arbeta inom den finansiella sektorn både före och efter 

implementeringen av Basel III. Därför anser vi oss kunna samla åsikter och information som 

kan bidra till den nyanserade bild vi vill upprätta och analysera. 

 

Vidare valde vi att utföra vår primärdatainsamling genom skriftliga frågeformulär som har 

skickats ut till utvalda företag inom olika segment på finansmarknaden. För en mer utförlig 

beskrivning av urvalet var god se kapitel 1.4 “Avgränsning” samt för utförligare motivering 

till att utföra intervjuerna skriftligt se kapitel 2.3 “Källkritik”.  
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2.2.2 Sekundärdata 

Studien undersöker tidigare forskning som sekundärdata där syftet ligger till grund för vilken 

forskningsmetod som väljs då tillvägagångssättets uppgift är att skapa en tydligare förståelse 

för det bestämda området. Av den anledningen att endast ett fåtal aktörer ska undersökas 

finns det betydande fördelar för den kvalitativa metoden. Samtidigt som vårt mål är att få en 

tydligare bild av hur diverse segment ser på regelverken inom den finansiella sektorn blir 

valet av att använda oss av en kvalitativ metod naturligt (Jacobsen, 2002). 

 

Detta tillvägagångssätt lägger större värde vid små skiljaktigheter hos varje respondent vilket 

vi anser är en mycket viktig parameter vid djupare förståelse av både Basel som regelverk 

och framförallt dess effekt och uppfattning. En av nackdelarna med den kvalitativa metoden 

är att den kräver mer resurser men eftersom samtliga av intervjuerna har genomförts skriftligt 

upplever vi inte att detta skulle vara ett problem (Jacobsen, 2002). 

 

2.2.3 Val av frågor 

För att kunna besvara frågeställningen om Basel III:s funktion ville vi ha svar på tre stycken 

extensiva huvudfrågor för att kunna genomföra en så bra analys som möjligt. Frågeformuläret 

är uppbyggt på sex frågor men ämnar summeringsvis att besvara de tre huvudfrågorna. 

Frågorna vi ville ha svar på från de olika respondenterna utgår således från, (1) hur deras 

riskhantering har påverkats, (2) om de upplevt någon förändring i konkurrensen och (3) om 

de tror att Basel III kan fylla en förebyggande funktion och hur det kommer att påverka den 

framtida finansiella sektorn. 

  

Frågorna utformades på ett så kallat semistrukturerat (Patel & Davidson, 1994) sätt för att 

inte leda respondenterna mot ett visst svar, samtidigt som vi behövde få viss information för 

att uppfylla uppsatsens syfte. Vi fick önskade svar från de slutliga respondenterna med 

information som var tillräcklig utifrån de ovanstående huvudfrågorna vi ville ha svar på. 

  

2.3 Källkritik 

Bryman och Bell (2005) lyfter fram att en väsentlig risk med att välja intervjuer som metod 

för insamling av primärdata är intervjuareffekten där den som intervjuar, med eller utan 

avsikt, påverkar den som intervjuas. Under studiens primärdatainsamling har intervjuar-

effekten minimerats genom att utföra samtliga intervjuerna skriftligt, där respondenten har 
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fått öppna frågor skickade till sig med åter skriftliga svar. En positiv effekt av detta är att 

respondenten får god tid på sig att svara på frågorna och därmed kan svara med hög kvalitet 

och samtidigt ge djupare svar utan att ledas in på några sidospår. En negativ aspekt i detta är 

att när respondenterna får längre tid på sig att svara har de även möjlighet att svara på ett, för 

dem, förmånligt sätt. Vi har avvägt för- och nackdelar med att genomföra intervjuerna 

skriftligt men anser att vårt val genererar en betydligt högre svarsfrekvens och dels ett bättre 

djup i våra svar, vilket allt som allt väger tyngre. 
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3 Teori 
Fregert och Jonung (2010) tar upp att den finansiella sektorn har ett antal funktioner som gör 

den viktigt för att undvika en onödig trögrörlighet inom samhällsekonomin. Kapitlet är till för 

att ge läsaren en grundläggande vetskap om vilka dessa funktioner är, hur den finansiella 

sektorn bidrar med en smidighet mellan olika aktörer och presentera tidigare forskning om 

bankregleringar och risk.  

  
3.1 Finansiella sektorns roll 
Vidare specificerar Fregert och Jonung (2010) att  en väl fungerande finansiell sektor sägs 

primärt lösa fyra problem. Det första problemet utgörs av informations- och 

kontrollsvårigheter, vilket omfattas av låntagaren pålitlighet. Att kunna få tillräcklig och 

korrekt information om låntagaren är avgörande för att kunna ha en fungerande verksamhet 

där syftet är att låna ut kapital till olika låntagare. Den finansiella sektorn löser detta problem 

genom förtroende för varje enskild aktör. Exempelvis är de svenska storbankerna stora 

aktörer som har gott rykte och får tillgång till den information som krävs.  

  

Det andra problemet som Fregert och Jonung (2010) tar upp är det så kallade 

löptidsproblemet. Det innebär att låntagaren oftast vill ha en lång löptid på sina lån, medan 

långivaren istället önskar kortare löptid, vilket på så vis kan skapa problem att matcha in- och 

utbetalningar. Det här problemet löser den finansiella sektorn dock genom att ha en likvid 

marknad, till exempel en börs. 

  

Det tredje problemet enligt Fregert och Jonung (2010)  handlar om risk. Då det alltid finns en 

risk för att låntagaren inte kommer kunna betala tillbaka sitt lån behandlas detta genom 

diversifiering av de finansiella aktörerna. Likt privata portföljers risker som minskas genom 

diversifiering kommer exempelvis bankernas investeringsrisker även att minskas genom ett 

stort antal investeringar mot många olika låntagare. Om en låntagare inte skulle kunna betala 

tillbaka sitt lån påverkar det därför inte den totala portföljen i alltför stor utsträckning och 

leder på så vis till en stabilitet inom den ekonomiska sektorn.  
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Det fjärde och sista problemet som Fregert och Jonung (2010)  tar upp och som den 

finansiella sektorn löser är kostnadsproblemet. Då båda parterna på vardera sida om 

kontraktet har ett intresse att upprätta dem så billigt som möjligt gör det också att finansiella 

sektorn löser problemet genom att uppfylla sitt eget behov av kostnadseffektivisering. 

 

3.2 Reglering 
Olika marknader regleras på olika sätt och med varierande nivåer mellan olika länder. Ett 

exempel är det nationella regelverket Dodd-Frank Wall Street Reform som reglerar banker på 

enbart den amerikanska marknaden (Kane, 2012), även om det i dagsläget riskerar att rivas 

upp (Bender & Paletta, 2017). Baselackorden är däremot internationella, dispositiva, 

regelverk skapade av Baselkommittén som består av 27 medlemsländer runt om i världen; 

Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, 

Indien, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, 

Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och 

USA (Basel Committee on Banking Regulation, 2011). Regelverket tas, bland olika länder, 

emot i olika stor utsträckning. Exempelvis har Sverige krav över minimum för Basel 

(Riksbanken, 2016), medan USA istället inte anammat hela eller tar lika hårt på kraven 

(Masters, 2012) och använder som komplement ett egenkomponerat regelverk (Kane, 2012). 

Baselkommitténs arbete kan därför ses som riktlinjer och branschpraxis snarare än globala 

och tvingande lagar (Riksbanken, 2016). 

 

3.2.1 Reglering på den svenska finansmarknaden 

Baselkommittén fungerar som en övergripande myndigheter för tillsyn och reglering även om 

Riksbanken och Finansinspektionen ansvarar för att Sverige har ett stabilt finansiellt system 

(Riksbanken 2016; Finansinspektionen 2016). I Sverige är det enbart de fyra storbankerna, 

Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken, som står under Baselackorden. Vidare var 

Sverige först med att höja kapitalkraven ytterligare över de globala minimikraven under 

2011. Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektionen har lagstadgat att stor-

bankernas kärnprimärkapital, det egna kapitalet som del av tillgångar multiplicerat med den 

genomsnittliga riskvikten, ska uppgå till åtminstone 12 procent. Storbankernas likviditets-

reserv ska uppnås enligt följande tre kriterier: (1) 4,5 procent kärnprimärkapitalkrav, (2) 6 

procent primärkapitalkrav samt (3) 8 procent totalt kapitalkrav (Riksbanken, 2015). För mer 

information om Baselackorden var vänlig se kapitel 3.5 “Basel”. 
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Fondbolag som handlar med värdepapper står under Lagen (2004:46) om värdepappers-

fonder, som till största del bygger på EU:s Collective Investment in Transferable Securities-

direktiv medan alternativa investeringsfonder och specialfonder regleras av Lagen 

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som i sin tur bygger på 

Alternative Investment Fund Managers-direktivet. De här regleringarna är i huvudsak baserad 

på EU:s direktiv med endast marginella tillägg av svenska myndigheter. Summeringsvis är 

kraven ställda på fondbolag, i relation till storbankerna, inte alls lika strikta och fokuserar 

istället på att främja ett brett utbud, ökat investerarskydd och organisatoriska krav snarare än 

på kapital- och likviditetskrav (Konkurrensverket, 2015).  

 

Ikano Bank bedriver bankverksamhet och klassas som ett mindre kreditinstitut och 

värdepappersbolag och står därför inte under Baselackorden även om de agerar väldigt likt en 

storbank på många sätt. De har icke desto mindre valt att basera sina interna krav på ackordet.  

Ikano Bank (2016) presenterar sina interna krav i en årlig rapport som publiceras på deras 

hemsida. Banken har bestämt att deras riktlinje gällande totala kapitalrelation ska vara 112,5 

procent över regelverket, det vill säga 17 procent, som ska utgöra en buffert för att täcka 

risker relaterade till deras riskprofil. Vidare har Ikano Bank bestämt att använda LCR, som 

beskrivs i kapitel 3.5.3 “Basel III”, och denna ska uppgå till över 100 procent och var per 31 

mars 2016 226 procent. Deras likviditetsreserv är även baserade på en intern finanspolicy och 

ska alltid uppgå till 10 procent av utlåningen till allmänheten samt en intradagspolicy på 4 

procent, vilket innebär att den totala likviditetsreserven ska vara 14 procent av inlåning från 

allmänheten. Således är Ikanos interna krav 6 procentenheter, eller i jämförelse 133 procent, 

högre än storbankernas. Vidare utför de stresstester regelbundet för att säkerställa att det finns 

en god betalningsberedskap även under avvikande förhållanden. 

 

3.3 Vikten av den hårda regleringen på finansmarknaden 

Då den finansiella sektorn är en grundpelare i den ekonomiska tillväxten är det vitalt att den 

fungerar som sig bör. Den finansiella sektorn förmedlar bland annat betaltjänster och hanterar 

låneförmedling mellan olika parter. Då just vikten av den finansiella sektorn är stor ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv ställs också höga krav för att inte riskera denna funktion. Av 

den anledningen är den finansiella sektorn i behov av regleringar, inte minst bankerna. Mer 
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om hur ackorden ser ut behandlas i avsnittet 3.5 Basel. Dessutom har storbankerna en unik 

roll som kan likställas vid monopol vilket gör att banksegmentet måste vara effektiv (Lind, 

2005). 

 

3.4 Risk 
Risk kan observeras utifrån ett flertal perspektiv. Intentionen med detta avsnitt är därför att ge 

läsaren en överblick av de olika perspektiven och hur de finansiella aktörerna påverkas. 

 
Riskhantering 

Hull (2007) tar upp hur  högre förväntad avkastning är något som är positivt korrelerat med 

risk vilket innebär att när investerare tar större risker förväntas de också bli ersatta för det. 

Hull (2007) fortsätter med att skilja mellan olika typer av risk. När man talar om risk finns 

det två olika typer, en systematisk och en icke-systematisk. Den systematiska risken kommer 

alltid att finnas och därför går den inte att diversifiera bort medan den icke-systematiska 

risken är möjlig att diversifiera bort. Av den anledningen förväntas inte investeraren heller bli 

ersatt för den icke-systematiska risken utan enbart för den systematiska. Det finns därför två 

sätt att hantera risk. En investerare kan gå tillväga antingen genom risknedbrytning eller 

risksammanslagning, med hjälp av kreditderivat eller diversifiering. (Hull, 2007). 

  

Kreditrisk 

Hull (2007) menar att bankernas största risk är den så kallade kreditrisken. Den innebär att 

låntagaren inte har möjlighet att betala tillbaka till långivaren. Kreditrisken behandlas som i 

tidigare nämnda riskproblemet under kapitel 3.1 “Finansiella sektorns roll” genom 

diversifiering av bankerna då kapital lånas ut till flera kunder. 

 

Marknadsrisk 

Marknadsrisk är den risk som innefattar förändring av priser på olika typer av varor och 

tillgångar där Hull (2007) tar upp exempel som kan utgöras av en prisförändring av en råvara 

såsom olja eller värdeminskning av en valuta. 
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Operativ risk 

Ytterligare en risk som Hull (2007) tar upp är den så kallade operativa risken, viken innefattar 

den risk som utgörs av brott, felsteg eller den mänskliga faktorn. Hull (2007) anmärker att det 

även kan vara händelser som är oförutsägbara och sker på grund av yttre påverkan. 

  

Likviditetsrisk 

Hull (2007) tar vidare upp likviditetsrisken som en risk som är starkt korrelerad med det 

tidigare nämnda löptidsproblemet. Det innebär en missmatchning mellan in- och ut-

betalningar som kan skapas när en insättare vill ta ut kapital som inte finns tillgängligt för 

uttag. Mer om detta i kapitel 3.5.3 “Basel III”. 

  

Systemrisk 

I en rapport från Riksbankens (2014), som behandlar systemrisk, definieras den som 

störningar av det finansiella systemet som medför samhällsekonomiska kostnader precis som 

vid en finansiell kris. Likt den systematiska risken går de här kostnaderna inte att diversifiera 

bort, till skillnad från de icke-systematiska. Vidare definierar Riksbanken (2014) systemrisk 

som den känsligheten det finansiella systemet innehar. 

  

Spridningsrisk 

Riksbanken (2014) tar upp spridningsrisk som är en form av dominoeffekt då det innebär att 

när en del av den finansiella sektorn får problem riskerar det att spridas bland den finansiella 

sektorns aktörer. Riksbanken (2014)  fortsätter i deras rapport med att risken blir påtaglig om 

exempelvis banker lånar ifrån och är beroende av varandra. 

 

3.5 Basel 
Riksbankens Jonas Niemeyer (2016) beskriver i en rapport, fokuserad på Basel III, 

uppbyggnaden av ackorden och Baselkommittén för banktillsyn (engelska: Basel Committee 

on Banking Supervision). Kommittén agerar för att understödja global finansiell stabilitet. 

Den grundades 1974 efter att Bretton Woods-systemet upphört 1973, då betydande 

valutarisker ökade hos vissa internationellt aktiva banker.  
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Niemeyer (2016) beskriver att den ursprungliga avsikten med kommittén var att garantera att 

internationellt verksamma banker gick under tillräcklig och konsistent tillsyn. För närvarande 

består kommittén av 27 länders centralbanker och tillsynsmyndigheter, med betydande 

finansiella sektorer, samt EU-representanter. Kommittén fungerar huvudsakligen som en 

standardsättare för globala bankregler men även som ett forum för samarbete kring frågor 

som rör tillsyn av banker. De arbetar för att harmonisera både regleringar som tillsyn av 

banker samt genom att försöka minska bankernas risktagande vilket slutligen har resulterat i 

Baselackorden. 

 

3.5.1 Basel I 

Efter skuldkriserna i Latinamerika under tidigt 1980-tal stod det klart att det fanns ett globalt 

behov av att stärka kapitaltäckningen hos banker eftersom problem, som resultat av finans-

kriser av denna omfattning, visade sig kunna skapa betydande spridning till andra länder. 

Syftet vid framarbetningen av överenskommelsen var delvis att minska konkurrensfördelar 

som kunde uppstå när kapitalkrav skiljs åt mellan olika länder men framförallt för att stärka 

den finansiella stabiliteten i ett internationellt banksystem (Niemeyer, 2016). 

 

I juli 1988 antogs det förslag som brukar kallas för Basel I, vilken något förenklat innebär att 

banker måste ha ett eget kapital på åtminstone 8 procent. Överenskommelsen består även av 

en riskjusterad del vilken kapital står relaterat till dess relativa risk, vilken består av fem 

kategorier – 0, 10, 20, 50 och 100 procent (Basle Committee on Banking Supervision, 1988). 

Denna procentkategorisering innebär att ju högre risk en kredit innehar desto högre blir dess 

riskvikt i procent. De mest riskfyllda krediterna, såsom företagsutlåning, får därmed 100 

procent i riskvikt medan de krediter som anses något mindre riskfylld får lägre riskvikt. Till 

exempel får ett bolån 50 procent, lån till andra banker 20 procent och vissa statspapper 0 

procent i riskvikt. Således skulle en total riskvikt på 50 procent enbart kräva 4 procent i 

kapitaltäckning. Kapitaltäckningsreglerna skulle vara implementerade hos ländernas 

respektive banker senast i december 1992 (Niemeyer, 2016). 
  



 
14 

 Figur 1. Riskvägda tillgångar (Niemeyer, 2016) 

 
 

3.5.2 Basel II 

Göran Lind (2005) på Sveriges Riksbank beskriver hur det under 1990-talet och 2000-talet 

stod klart att de kategorier som Basel I omfattade inte fullt återspeglade de risker som banker 

faktiskt åtog sig i sin dagliga verksamhet. Det första ackordet gjorde aldrig någon 

diversifiering bland krediter inom samma indelningsgrupper, oavsett vilken risk det fanns i 

den enskilda utlåningen. Bankerna behövde således lika mycket kapitaltäckning trots att en 

utlåning skulle ske till ett väletablerat företag med stabila kassaflöden, som om utlåningen 

skedde till ett nystartat bolag med osäker ekonomi och lägre sannolikhet att kunna återbetala 

sitt lån. Därför vidareutvecklades ackorden med bättre riskjustering för kapitalberäkningen 

och publicerades för första gången i juni 2004 och följdes av ett mer heltäckande regelverk i 

juni 2006, kallat för Basel II. 

 

Baselkommittén (2005) beskriver i sin Basel II-rapport att ackordet består av tre stycken 

pelare. Pelare 1 innehåller ett kvantitativt minimumkrav som inkluderar tre typer av risker, 

närmare bestämt marknadsrisk, operativa risk och kreditrisk. Den första delen bygger på en 

schablonmetod som anger vilka riskvikter som ska brukas av banker för olika typer av 

exponering och kan liknas vid en vidareutveckling av vad som finns i Basel I. Den andra 

delen bygger på interna modeller där banken själva får uppskatta olika variabler. Ett 

återkommande exempel på en sådan modell är Value-at-Risk (VaR), vilken är en modell som 

mäter risken hos en investering. Genom denna modell är det möjligt att räkna ut hur mycket 

en investering maximalt kan tappa i värde till en given sannolikhet över en angiven tidsperiod 

(Hossein & Nordén, 2007). Gällande den operativa risken justeras bankens kapitalkrav på 

dess storlek och dess tidigare förluster. Gällande kreditrisk finns det två olika modeller, 
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interna riskklassificeringsmetoden (grundläggande IRK) och avancerade interna risk-

klassificeringsmetoden (avancerad IRK). De två metoderna mäter främst sannolikhet för 

fallissemang, förlust givet fallissemang, exponering vid fallissemang och löptid hos en kredit 

(Lind, 2005). 

 

Den andra pelaren, pelare 2, ämnar att fullständiggöra minimumkravet från pelare 1 och 

grundas på tillsynsmyndigheters utvärdering av en banks samlade risk och kan därmed 

specificera egenartade villkor för varje enskild bank. Tillsynsmyndigheter får i uppdrag att 

uppmärksamma samtliga risker hos bankerna, även de som inte direkt innefattas i pelare 1, 

såsom spridnings-, system- och likviditetsrisk. Här skapas således kapitalkrav specifika för 

varje enskild bank (Lind, 2005).  

 

Pelare 3 syftar till att minska asymmetrin i information och på så vis göra det enklare för 

övriga marknadsaktörer att uppskatta bankernas risk. Pelaren fyller denna funktion genom att 

stadga vilka exponeringar och risker som måste offentliggöras. Syftet med detta grundar sig i 

att det ska vara enklare för utomstående att värdera en banks risk och minska eventuellt 

informationsunderläge som övriga marknadsaktörerna riskerar att besitta (Basel Committee 

on Banking Supervision, 2005). 

 
3.5.3 Basel III 

I Niemeyers (2016) rapport finner vi att efter den globala finanskrisen 2007-2008 visade det 

sig att varken Basel I eller Basel II hade lyckats rymma bankernas risktagande i tillräcklig 

omfattning. Därför arbetades det som brukar kallas för Basel 2,5 fram i juli 2009 för att 

hastigt åtgärda några av de risker som funnits kopplade till det framräknade kapitalet. Det vill 

säga det kapital som ska finnas för att täcka exponering i handelslagret, så att det kommer 

räcka för att täcka eventuella förluster. 

 

Baselkommitténs åtstramningar krävde att bankerna behöll mer kapital genom att arbeta fram 

en variant av VaR-modellen, där bankerna inte skulle kunna underskatta sina behov genom 

att istället anta att marknadsvolatiliteten var större än under helt normala marknads-

förhållanden. Basel 2,5 var ensamt inte en fullständig lösning och följdes därför  
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sedan upp av Basel III som infördes 2013 och planeras vara fullt implementerat 2019. Basel 

III är likt sin föregångare byggt på tre pelare, grundläggande kapitalkrav, tillsyn och risk-

bedömning samt informationskrav (Niemeyers, 2016). 

 

Kapitalbasen 

I en rapport publicerad av Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2013) finner vi att den 

främsta skillnaden i Basel III mot sin föregångare är i två aspekter: (1) högre krav gällande 

kvaliteten på kapitalet som del av kapitalbasen samt (2) mängden kapital, vilket totalt ökar 

kapitalbasen hos banker. Enligt de nya kraven måste kärnprimärkapitalet uppnå minst 4,5 

procent av de riskvägda tillgångarna, vilket innebär att de här tillgångarna justeras efter sin 

riskexponerings storlek samt att högre risk för en specifik tillgång resulterar i högre 

kapitalkrav. 

 

Kontracykliska kapitalbuffert 

Persaud (2008) definierar konceptet cyklikalitet att det framförallt handlar om redovisnings-

modeller som kan förstärka en ekonomisk trend i låg- eller högkonjunktur. Persaud (2008) 

pekar vidare på att redovisning till faktiskt värde under högkonjunktur kan leda till 

orealiserade vinster som främjar banker till en förhöjd skuldsättningsgrad genom utökad 

utlåning. Högkonjunkturer följs normalt sett av lågkonjunkturer och här ger värderingar till 

faktiskt värde upphov till procykliska effekter. Det finns risk att detta leder till minskade 

utlåningsmöjligheter och på sikt likviditetsbrist. 

 

Därför utformas de utökade krav (se avsnitt konserveringsbufferten) som ska försöka dämpa 

uppgångarna. Så när kreditcykeln sedan ändrar riktning och förluster växer ska denna kontra-

cykliska kapitalbuffert finnas till för att motverka de cykliska trenderna samt se till att 

utlåning till den reala sektorn inte minskar i för stor utsträckning, enligt Riksbanken (2016) 

och Niemeyer (2016). 

  

Konserveringsbuffert 

Förutom kraven i kapitalbasen infördes regleringar på att bankerna behöver kapitalbuffertar 

utöver föregående minimumkrav. Det ökade kärnprimärkapitalet, konserveringsbufferten, 

uppgår till ytterligare 2,5 procent av de riskvägda tillgångarna och hamnar utöver bankernas 

ursprungliga minimumkrav vilket i kombination resulterar i att bankerna istället förväntas  
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hålla 7 procent. Det ställs även striktare kapitalkrav på globalt systemviktiga institutioner, 

med syfte att motverka befintliga strukturella svårighet i det finansiella systemet (Niemeyer, 

2016). 

 
 Figur 2. Kapitalkrav inklusive kapitalkonserveringsbuffert enligt Basel II och Basel III (Niemeyer, 2016) 

 
  

Likviditetskrav 

Ett problem som uppstod under finanskrisen 2007-2008 var den bristande likviditeten bland 

bankerna. Därför utformades två likviditetskrav; det kortsiktiga kravet för likviditets-

täckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR), och det långsiktiga kravet på stabil 

finansieringskvot, Net Stable Funding Ratio (NSFR). LCR ska säkerställa att banker är 

likvida nog att klara av stressade situationer, bestående av 30 dagar med högt utgående 

likvider. Kravet uttrycks som en kvot, som ska upprätthålla minst 100 procent, enligt följande 

beräkning (Niemeyer, 2016): 

  

 

 

 

Det långsiktiga likviditetsmåttet, NSFR, är direkt kopplat till bankernas löptidsomvandling. 

Omvandlingen är en mycket viktig del av bankernas verksamhet och en effektiv samhälls-

ekonomisk funktion men utsätter banker för likviditetsrisker. För att begränsa risken måste 

bankerna upprätthålla minst 100 procent i NSFR som även beräknas som en kvot.  

 

 

Likvida tillgångar 
Utflöde under stress minus inflöde under stress 
 

LCR = 
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NSFR grundas i en avvägning mellan bankers tillgängliga stabila finansiering i relation till 

bankers behov av finansiering under ett stressat år. NSFR beräknas enligt följande 

(Niemeyer, 2016): 

 

 

  

 

Bruttosoliditetskrav 

Som utfyllnad till den ursprungliga kapitaltäckningen har Baselkommittén även infört ett 

bruttosoliditetskrav (Leverage Ratio). Till skillnad från en stor del av ackordet grundar sig 

inte detta i riskvägda tillgångar, utan istället genom att banken ska ha tillräckligt kapital för 

att kunna täcka sina bokförda tillgångar samt somliga bestämda poster utanför balans-

räkningen. Bruttosoliditeten har satts till minimum 3 procent för de flesta banker men för de 

med mer än 700 miljarder dollar i koncernens balansomslutning eller 10 biljoner (1013) dollar 

i förvaltat kapital krävs ytterligare 2 procent i buffert, vilket således kräver att deras minsta 

bruttosoliditet är 5 procent. Bruttosoliditet beräknas enligt följande (Niemeyer, 2016): 

  

 

 

 

3.6 Tidigare forskning  
Genom att presentera tidigare forskning önskar vi ge läsaren en överblick om tidigare 

forskning kring Basel III ur olika perspektiv. Vi har valt att ge en introduktion av ämnet med 

utgångspunkt från bland annat Sveriges riksbankschef för att sedan fokusera på tidigare 

forskning utifrån två perspektiv, ett kostnadsperspektiv och ett riskperspektiv. 

 

Sveriges riksbankschef, Stefan Ingves (2009), förklarar att botemedlet för att ta sig igenom 

finansiella kriser är genom att framförallt skapa ett förtroende för banker och den finansiella 

sektorn som helhet samtidigt som han säger att kriserna bör hanteras av statliga regelverk. 

Under ett tal vid en EuroFi-konferens tog han upp sin syn på hur man kan hantera förtroende 

på både kort och lång sikt. På kort sikt är det ett urholkat förtroende som ligger till grund för 

likviditetsåtstramningar på marknaden, inklusive banker emellan, eftersom misstankar om att 

obehagliga överraskningar kan vänta runt hörnet hämmar marknaden att återhämta sig. Den 

Tillgänglig stabil finansiering under ett år 
Behov av stabil finansiering under ett år 

 

NSFR = 

Kapital 
Totala tillgångar + vissa poster utanför balansräkningen 

 
Bruttosoliditet = 
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bristande likviditeten var grunden till den senaste finanskrisen och det krävs därför, enligt 

Ingves (2009), att den regleras hårdare. Samtidigt krävs noggrann eftertanke i hur man 

definierar dessa regleringar då även dessa är kostsamma och på så vis inte alltid är samhälls-

effektiva. Utöver detta behöver man förbättra tilliten mellan myndigheter och banker för att 

utveckla den gränsöverskridande krishanteringen. 

 

Moosa (2010), professor inom finansiering, riktar kritik mot det lagstadgade kapitalkravet 

inom det tidigare ackordet, Basel II. Motivet bakom kravet ska vara att skydda de finansiella 

instituten mot att gå i konkurs eftersom en bank med högre kapitaltäckning väntas kunna 

klara av större förluster. Däremot menar Moosa (2010) att finanskrisen visar att det sam-

bandet inte stämmer och därmed inte finns någon koppling mellan kapitaltäckning och vilka 

förluster banker utsatts för. 

 

Forskarna Bauer, Brain & Clark (2008) har i en studie gjord på europeiska företag ifrågasatt 

deras mest kontrollerade regleringar. De har kommit fram till att bland större företag kommer 

de självmant att anta en förvaltningspraxis som är förenlig med globala förväntningar 

gällande deras intressenters värderingar, snarare än diverse nationella eller internationella 

regleringar. Deras interna krav är således redan högt ställda och allt eftersom vi i modern tid 

genomgår finansiella kriser, uppmärksammas och prioriteras riskhantering bland flera 

intressenter i allt större utsträckning. Vidare har ekonomerna Sievänen, Rita och Scholtens 

(2017) fördjupat forskningen med inriktning mot europeiska pensionsfonder och bevisat att 

detta sambandet följer i synnerhet även inom denna branschen. 

 

3.6.1 Kapitalkrav i förebyggande syfte 

Det finns ingen enhetlig bild ur ett forskningsperspektiv om hur kapitalkravet egentligen 

påverkar och det har genom åren framkommit många olika teorier kring ämnet. Teorierna 

grundas utifrån förutsättningar och modeller som mynnar ut i diverse slutsatser. I olika 

modeller och antaganden säger vissa att banker är nyttomaximerande medan andra menar att 

de är vinstmaximerande, eller till exempel att branscher är i perfekt konkurrens medan andra 

menar att de är i imperfekt konkurrens (Stolz, S. 2002). Vidare påpekar Werner (2014) att 

Baselackorden är dömt att misslyckas eftersom det betraktar banker likt alla andra finansiella 

aktörer. Dessutom poängterar han att övriga finansiella aktörer primärt kanaliserar och 

allokerar kapital medan bankerna även har ett monopolistiskt privilegium som skapare av 

monetära medel och effektivt samlar det under ett tak. 
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3.6.2 Kostnadsperspektiv 

Då lånat kapital ger skatteavdrag gör det också att banker gärna väljer det alternativet framför 

eget kapital då vinstmaximerande verksamheter vill uppnå ett så bra resultat som möjligt. Då 

regleringarna gör att bankerna måste ha en viss kapitaltäckning och därför inte kan låna ut 

lika mycket, kommer de kompensera genom att öka sin risk på eget kapital (Stolz, S. 2002). 

  

En av de ekonomiska grundmodellerna är utformad av Miller och Modigliani (1958), vilka 

antydde att ett företags värde inte påverkas av dess kapitalstruktur. Med det sagt kan man 

resonera kring att bankernas vinster inte bör påverkas beroende på hur mycket lånat 

respektive eget kapital de behöver ha. Dock så är de grundläggande antagandena i Miller och 

Modigliani (1958) bland annat att skatter inte existerar och att marknaden lider av 

symmetrisk information, det vill säga att att samtliga aktörer har lika mycket information, 

vilket inte stämmer överens med verkligheten. 

  

Hanson et. al. (2011) lyfter fram i deras rapport med utgångspunkt i Miller och Modiglianis 

(1958) klassiska teori, att det kan ske en ökad kostnad i det långsiktiga perspektivet, dock så 

antas denna vara liten. Detta eftersom i Miller och Modiglianis (1958) fall antas eget kapitals 

avkastning och risk inte vara konstant och med ökat eget kapital blir också avkastningen för 

eget kapital mindre då riskerna minskar och den förväntade avkastningen avtar likaså. På så 

vis kommer sambandet mellan avkastning och risk, även kallat risk and return, att 

kompensera varandra perfekt och bankernas kostnad för risk blir densamma. På så vis skulle 

inte bankens kapitalstruktur påverkar deras resultat utifrån ett risk and return-perspektiv. 

 

3.6.3 Riskperspektiv  

Eftersom lägre risker innebär lägre avkastning, med hänsyn till striktare regelverk, försöker 

banker istället tjäna pengar genom att ta högre risker eller hitta genvägar till högre risker, 

vilket tidigare nämnts i inledande kapitel om finanskrisen då bankerna skapade instrument 

som var väldigt riskfyllda (VanHoose, 2007). Jones och Dietrich (2013) menar även att lägre 

vinster bland näringslivet i stort kan leda till en minskad innovationsmiljö då banker inte kan 

finansiera entreprenöriella idéer, vilket enligt deras forskning skadar den ekonomiska 

tillväxten som bland annat beror på realkapitalet och det entreprenöriella företagandet. 
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Freixas och Rochet (2008) menar att missmatchningar mellan in- och utbetalningar kan leda 

till så kallade bank runs, vilket innebär att banker eller ekonomin i stort egentligen inte 

behöver vara i någon kris utan det räcker med att förtroendet för bankerna börjar svikta. Det 

här sker på grund av att för många insättare vill ha tillbaka sitt insatta kapital till så stor del 

att bankerna inte kommer att klara av att betala ut det. Med det sagt menar Freixas och 

Rochet (2008) att det blir tydligt att en stabil finansiell marknad bygger på högt förtroende 

för bankerna. 
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4 Empiri 
Vi har genom frågeformuläret, som finns bland bilagorna, kontaktat olika typer av finansiella 

aktörer som vi kommer att använda som representanter för de olika segmenten av den 

finansiella sektorn. De olika aktörerna innefattar myndigheter, de svenska storbankerna samt 

övriga finansiella aktörer. Genom öppna frågor har vi fått svar som ger en nyanserad och 

generell bild över hur Basel III påverkat respektive respondent. Vi har även tagit del av ett 

visst antal rapporter som våra respondenter hänvisat till för mer information. 

 

4.1 Myndigheter 
Vi fick efter att ha kontaktat Finansinspektionen och Riksbanken svar från dem båda. Den 

förstnämnda hänvisade oss till deras rapport (2016) om stabiliteten i Sverige och den 

sistnämnda svarade på samtliga frågor i frågeformuläret. Vi fick även ta del av ett 

frågeformulär från Europakomissionen (2015) som Riksbanken, Finansinspektionen och 

Finansdepartementet tillsammans svarat på. Då Finansinspektionen och Riksbanken är de två 

myndigheterna vi når ut till under denna uppsats väljer vi att samla de båda under samma 

rubrik då vi efter inkomna svar insett att deras bild är nästintill identisk. 

 

Finansinspektionen (2016) beskriver de svenska finansiella företagens motståndskraft mot 

störningar som tillfredsställande i sin rapport. De här störningarna skulle kunna utgöras av 

olika former av risk (systemrisk, marknadsrisk, operativ risk och/eller spridningsrisk) som 

tidigare redogjorts i denna uppsats. Rapporten som vi tagit del utav beskriver därtill de 

svenska bankernas kapitalbuffertar som betydande. Kapitalbufferterna gör de finansiella 

företagens situation till mer hållbara mot störningar. De regleringarna som trätt i kraft genom 

Basel III bidrar med en säkerhet för den finansiella marknaden. Bankernas kapitalbuffertar 

innebär också en direkt dämpande effekt vid störningar (Finansinspektionen, 2016). 

  

Basel III har lett till att bankerna idag har en starkare grund att stå på utifrån riskvägt kapital, 

vilket Riksbankens svar samt Finansinspektionens (2016) slutsatser bekräftas. Riksbanken 

vill vidare poängtera vikten av förtroende för den finansiella marknaden. Finansinspektionen 

ansvarar för att övervaka och analysera de mindre aktörerna på den finansiella marknaden, 

vars situation anses vara tillfredsställande utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

 



 
23 

Riksbankens kommenterar vidare att, ceteris paribus, Basel III kommer bidra till en ökning 

av den generella stabiliteten samt till en starkare motståndskraft vid störningar av den 

finansiella sektorn. Riksbanken belyser vikten av olika mått som kapitalkravet, brutto-

soliditetskrav (Kapital/Tillgångar), likviditetskrav med flera, vilka kan leda till en ökad 

stabilitet på den finansiella marknaden. Vidare så vill Riksbanken lyfta fram den kontra-

cyklisk kapitalbufferten som avgörande. 

 

I vårt frågeformulär utskickat till Riksbanken fick vi även en uppfattning om deras åsikter av 

den finansiella marknaden efter 2008. De menar att efter finanskrisen har det utvecklats en 

ökad stabilitet som är positiv för marknaden samt att man kan diskutera hur mycket 

regleringar och graden av kapitalkrav som är den optimala balansen för att inte hämma 

ekonomins utveckling. De menar att för höga krav på banker leder till att investeringar i 

infrastruktur och samhället i det stora hela riskerar att utebli vilket kan leda till oönskade 

konsekvenser. Med det sagt blir kapitalkravet en balans mellan olika risknivåer och därför 

menar Riksbanken att det kommer krävas mer tid för att se vad Basel III:s utfall blir. 

  

Riksbanken hävdar att det inte finns något direkt mönster till att marknadslikviditeten blivit 

förbättrad eller försämrad, däremot kan man börja tala mer om marknadsrisk och hur den 

förändrats. Den stora skillnaden, enligt Riksbanken, före och efter krisen är att det inneburit 

en ökad riskmedvetenhet. Inträdesbarriärerna på den finansiella sektorn har blivit högre och 

därför menar vissa på att Basel III påverkat marknadsdeltagandet negativt. Precis som 

tidigare nämnt kommer det ta tid att se konsekvenserna. 

  

Riksbanken vill även poängtera att en väsentlig del med Basel III är att investerares och 

konsumenternas skydd ska förbättras. Likväl så har Basel III lett till nya marknads-

förhållanden som istället givit investerare och konsumenter nya utmaningar. Exempelvis 

leder lägre räntor till att man som investerare måste ta högre risker för att kunna få samma 

förväntade avkastning. 

 

Riksbanken framhäver att Sverige är, bland Europas länder, ett av de med striktast regleringar 

mot banker. De fortsätter ta upp hur de nya regleringarna, som att bankerna måste investera 

sitt kapital i mindre riskfyllda tillgångar vilket leder till att obligationsmarknaden kommit att 

utvecklas. Det här är, enligt Riksbanken, förmodligen en konsekvens av att banker inte kan 

finansiera företag till samma grad genom lån, vilket då leder till att företagen vänder sig till 
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andra investeringsalternativ. I dagsläget finns dock ingen bevisning om att risken förflyttats 

och istället kommer implementeringen av Basel III längre fram i tiden att visa det faktiska 

utfallet. 

 

4.2 De svenska storbankerna  
Då de svenska storbankerna är direkt påverkade av det nya ackordet Basel III, var det av stor 

vikt att få svar från samtliga för att kunna genomföra en så nyanseras analys som möjligt 

inom ämnet. Svaren från storbankerna blir avgörande för att kunna få en bild över hur 

ackordet haft inverkan över deras arbete och prioriteringar.  

 

Nordea 

Nordeas respondent, Julie Galbo, är sedan december 2016 Chief Risk Officer och har tidigare 

arbetat hos både Nordea och andra finansiella aktörer såväl före som efter finanskrisen. Som 

Chief Risk Officer är Galbo en av de ansvariga för Nordeas nyetablerade enhet, kallad Group 

Credit Risk Management, som är avskild från bankens interna kontrollenhet och hanterar 

kreditarbetet.  

 

Efter finanskrisen har Nordea ökat sitt fokus på förbättring av sitt lednings- och riskarbete 

samt kontroller för att bygga en ännu starkare riskkultur genom organisationen i sin helhet. 

Betydelsen av riskarbete och olika kontrollfunktioner har ökat markant sedan finanskrisen 

genom hela företaget. Det här syns genom ett allmänt ökat riskarbete, förbättrad övervakning 

samt bättre kontroll av risk, tillräckliga riskanalyssystem, stresstestning och olika långsiktiga 

effektivitetsplaner med hög prioritet samt ett fortsatt riskfokuserat arbetssätt.  

 

För Nordea är en bra hantering och strategi inom riskarbetet en nyckel för att lyckas inom den 

finansiella servicesektorn. För att kunna konkurrera i den nya eran av striktare regleringar 

mot banker är det också en direkt nödvändighet att kontinuerligt adaptera sin verksamhet för 

att försäkra ett väl utfört complience-arbete. Vidare säger Nordea att finansiella kriser är 

förväntade att bli mindre med en riskfokuserad kultur och ett långsiktigt perspektiv inom 

riskhantering. Det är också nödvändigt att tänka om företagsmodeller, i skenet av regleringar 

som bidrar till förändringar. Det för att bland annat försäkra sig om att risk hanteras korrekt 

innefattande allokering och strategiskt arbete. 
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Nordeas tankar kring finanskrisen 2007-2008 är att det främst var ett resultat av 

lånemarknadenskrisen i USA, där banker tog på sig för stora risker, vilket resulterade i en 

global finansiell påverkan. Då Basel III:s kapital- och likviditetsstandarder ännu inte antagits 

i USA för att försäkra sig om finansiell stabilitet är det mest sannolikt att utvecklingen av den 

internationella bankkrisen påverkan på grund av USA:s lånemarknad hade hänt oavsett om de 

europeiska bankerna implementerat Basel III vid ett tidigare skede. 

  

Enligt Nordea så är det avgörande att, som bank, kunna genomföra försäkrande förberedelser 

om framtida behov inom riskavdelningar. För detta behöver organisationer adaptera sig och 

tänka om, gällande sina företagsmodeller. Det är därför av stor vikt att ständigt ha en portfölj-

approach mot riskarbete och kontroll, för att försäkra sig om ett holistiskt perspektiv när de 

övervakar och kontrollerar sina risker.   

 

Handelsbanken 

På Handelsbanken fick vi svar från Peter Grabe. Grabe har arbetat på banken sedan 2002 

inom diverse olika avdelningar och som Investor Relation Officer, Equity and Debt sedan 

2013.  

 

Handelsbanken berättar att varken deras dagliga arbete eller synen på risk förändrats sedan 

finanskrisen och till skillnad från vissa andra banker ändrar de inte sin riskpolicy efter 

konjunkturcykler. Samtidigt har finanskrisen inneburit en enorm uppsjö av nya regelverk för 

monitorering av olika former av risk, som alla aktörer i marknaden måste leva upp till och 

förhålla sig till. Det innebär att de till exempel måste ha större riskbuffertar inom fler 

områden än vad de anser att den underliggande riskprofilen egentligen skulle motivera. 

  

På frågan om hur konkurrensens har påverkats sedan de olika regelverken trätt i kraft så tar 

Handelsbanken upp de senare Baselackorden och en vidare utformning av Basel IV som att 

det blir dyrare och svårare för nya aktörer. Det blir mer komplicerat att etablera sig på 

marknaden eftersom det kräver stora kostnader att bygga upp funktioner för att kunna 

övervaka och rapportera enligt de nya regleringarna. Dessutom revideras dessa frekvent 

vilket innebär en osäkerhet för nya aktörer som vill etablera sig på marknaden. Handels-

banken tar även upp att det skiljer sig åt mellan lokala implementeringar vilket innebär att det 

i teorin finns regelarbitragemöjligheter. 

 



 
26 

Nordea är enligt Handelsbanken ett aktuellt och konkret exempel på hur en bank på pappret 

skulle kunna spara mycket pengar genom att lägga sitt huvudkontor i ett land med lindrigare 

regelkrav. Det vill säga skulle det vara billigare att ha huvudkontor i ett land där man inte 

behöver lika mycket extrabuffertar eftersom alla buffertkrav medför stora kostnader för 

banker och dess aktieägare. Vidare fortsätter respondenten med att ta upp att ifall somliga 

banker har lindrigare krav än andra blir det en snedvriden konkurrens eftersom de med lägre 

krav får möjlighet att ha lägre priser på produkter (alternativt högre lönsamhet) än bankerna 

som har hårdare krav. 

  

Handelsbanken efterlever de likviditetskrav som finns (LCR och NSFR) och arbetar alltid 

internt med att inneha en likviditetsreserv som överstiger att antal års kommande obligations-

förfall. 

 

Enligt Handelsbanken var det inte på grund av brist i Baselackorden som finanskrisen 

inträffade utan på grund av amerikanska banker som agerat oaktsamt. På den amerikanska 

börsen reglerades bankerna efter bruttosoliditetsmått som i praktiken inte skiljer på olika 

former och grader av risk. Baselackorden sätter däremot ett kapitalkrav baserat på risken i 

utlåningen så ifall det finns mycket utlåning till låg risk, som till exempel bolån, blir kravet 

lägre. I USA sålde bankerna istället sina bolån till de statsägda bostadsfinansieringsbolagen 

Fannie Mae och Freddie Mac istället för att behålla det i sina balansomslutningar. I längden 

innebär det att när krisen slog till hade de tillgångar med högre risk med hög grad konkurser 

och spridningseffekter i det globala systemet. Skulle Baselackorden, rent hypotetiskt, 

anammas i USA innan krisen med liknande likviditetskrav skulle krisen sannolikt blivit 

lindrigare. Handelsbanken tror att bankerna finansierar sig med alldeles för mycket kort 

finansiering och därför skulle Baselackorden framförallt hjälpt till att minska magnituden på 

krisen genom förändringar på likviditetssidan. 

  

Om frågan ifall en finansiell kris skulle kunna minskas genom ökade kapitalkrav inom andra 

finansiella sektorer så svarar Handelsbanken att det är svårt att fastställa. Handelsbanken 

menar att bankmarknaden är väldigt speciell. Problemet i deras mening för närvarande är 

snarare att det i vissa fall blivit en regelhets som många gånger i deras tycke inte återspeglar 

faktisk risk. Om man driver på regleringar för hårt och ogenomtänkt kan det i sig själv leda 

till att man triggar en ny kris istället för att, som avses, förhindra en sådan. 
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SEB 

SEBs respondent, Björn Ingelgård, är Head of Capital Management & Steering och har 

arbetat inom den finansiella sektorn sedan 1999 och på SEB sedan januari 2007.  

 

Ingelgård har sett att det skett en förändring av den generella riskmedvetenheten, vilken 

framförallt har ägt rum på likviditetsidan. Innan finanskrisen 2007-2008 var det lite fokus på 

likviditetsrisken men i och med de nya likviditetskraven (LCR och NSFR) har det drivit fram 

en ny riskmedvetenhet på marknaden. Hela marknaden är förändrad eftersom likviditetsrisk 

nu måste tas i större beaktning och den samlade likviditetskostnaden har blivit högre för alla 

banker. Avslutningsvis förändras marknaden och synen på risk konstant och i detta fall är det 

möjligt att se den stora förändringen kopplad till Basel. 

 

Ingelgård påpekar att Basel III är under implementering och det är tvivelaktigt vad som 

slutligen kommer ingå i ackordet innan det är fullständigt infört vilket innebär att det är 

komplicerat att säga hur konkurrensen faktiskt har påverkats av Basel III specifikt. Ser man 

därefter på de övriga ackorden så har marknaden givetvis förändrats, fortsätter han, men att 

det här är svårt att avgöra vad som kan vara beroende på vad och således inte kan garantera 

att skillnaderna har någon koppling till Baselackorden. 

 

För information om SEB:s kassalikviditet inleder Ingelgård att de givetvis följer alla lag-

stadgade krav men fortsätter att detta inte är Ingelgårds område och ber därför att inte ge fler 

kommentarer på området då det finns risk att det han säger kan vara konfidentiell 

information. Vidare hänvisar han till befintliga rapporter på ämnet och vi har därför samlat 

information gällande deras kassahantering från SEB:s senaste årsredovisning (2016). SEB 

uppfyller alla de kraven som är lagstadgade men har likaså anammat en del av de som 

planeras att lagstadgas i framtiden. Ytterligare försöker de vanligtvis möta kraven med stor 

marginal som exempelvis att deras LCR kvot är 168 procent, även om de inte har gått ut med 

några exakta siffror som interna krav. 

 

Sannolikt, tror Ingelgård i ett hypotetiskt fall, att en finansiell kris skulle få ett annorlunda 

förlopp ifall Basel III hade tillämpats tidigare och därmed att banksystemet skulle varit bättre 

förberett. I vilken utsträckning anser han är omöjligt att säga eftersom det är ett fall som inte  
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analyserats tidigare av dem men fasthåller att det med visshet skulle kunna förbättras med 

högre förberedelse både sett till kapital men även i och med ökad riskmedvetenhet inom 

banksektorn. 

 

Således tror  Ingelgård att de regler som tillkommit har gjort banksektorn starkare med sin 

ökade likviditet. Därefter poängterar Ingelgård clearing av derivathandel som har förbättrats, 

vilket innebär att derivathandeln måste clearas på Stockholmsbörsen, som går in som motpart 

mellan köparen och säljaren och således minskar den ursprungliga likviditetsrisken. Hade 

detta funnits tidigare tror han med säkerhet att förloppet hade påverkats och på så vis 

motverkat spridningsrisk i viss mån. Det är eftersom det är väldigt stora volymer som handlas 

i derivatkontrakt och finansiella problem fortplantar sig snabbt mellan banker. 

 

Ingelgård förmodar att en finansiell kris skulle få ett annorlunda förlopp ifall vissa sektorer av 

den finansiella marknaden skulle regleras på liknande sätt som bankerna. Emellertid skulle 

det här inte gälla för hela marknaden. Ingelgård plockar bland annat upp mindre banker och 

vidare shadow banking som exempel att ligger utanför bankernas normala reglering som 

säkerligen kan påverka stabiliteten på marknaden. Sett till övriga sektorer, såsom fondbolag, 

kreditmarknadsbolag eller investmentbolag, tvivlar Ingelgård däremot på ifall det hade gett 

effekt på marknaden och påpekar därmed att det inte finns någon större anledning att reglera 

dessa då riskerna ligger i fonderna som sådana. Däremot, ceteris paribus, skulle det möjligen 

vara bra i teorin men sett till verkligheten på marknaden hade det sannolikt inte hjälpt på 

något sätt eftersom det saknas anledning att reglera. Således skulle inte företagen ändra sin 

verksamhet på något sätt ifall de stod under liknande krav. 

 

Swedbank  

Swedbanks presskontakt, Claes Warrén, svarade på vårt frågeformulär. Warrén har arbetet 

inom kommunikationavdelningen på Swedbank sedan 2007.  

 

Frågan gällande hur risksynen har förändrats sedan finanskrisen menar Warrén, likt övriga 

respondenter att fokus har skiftat vilket i sin tur bidragit till en ökad riskmedvetenhet. Enligt 

Warrén har det resulterat i att det nu främst är fokus på likviditetsrisk och att banker i dagens 

situation har en likviditet som innebär att de bör har en betydligt längre överlevnadshorisont, 

även vid ett hypotetiskt fall med helt stängda kapitalmarknader. 
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Swedbank jobbar likt samtliga storbanker med diverse stresstester. Banken väljer även att 

lägga tyngd vid tester som sådana, då de inte bara är i syfte för extern kontroll (såsom NSFR 

och LCR) utan även för intern kontroll. De externa stresstesterna är inte uteslutande från 

Riksbanken utan likaså från Baselkommittén och Internationella valutafonden. Swedbank ser 

positivt på det då de även är en bra indikation av bankens motståndskraft mot störningar. 

 

Warrén svarade på frågan om Basel III:s påverkan vid en finansiell kris att det bör leda till en 

ökad stabilitet då överlevnadshorisonten för bankerna har blivit längre. Dock så ställer han 

sig kritisk till hur funktionen av ackordet är i praktiken då även Basel II introducerades för att 

öka stabilitet och minska bankernas risknivåer men inte fullt lyckades.  

 

Likt övriga respondenter betonar Warrén vikten av att hantera olika riskmått samt, som han 

tidigare nämnt, är likviditeten av sådan att bankernas överlevnadshorisont, även vid extrema 

situationer då kapitalmarknaderna är helt stängda, blivit mer långvarig. 

 

4.3 Övriga finansiella aktörer 
Då vi önskar att få en så nyanserad bild som möjligt vill vi även få en insikt i hur andra 

aktörer, utöver storbankerna som står direkt under Basel III, påverkats och vad deras åsikter 

är inom ämnet. Vi fick svar från två mindre banker, Sparbanken Skåne och Ikano bank, två 

fondbolag, Brummer & Partners och East Capital, samt en kommentar inom ämnet från 

fristående aktören Söderberg & Partners.  

 

Sparbanken Skåne  

Robert Olsson, ekonomichef, på Sparbanken Skåne besvarade våra frågor då vi var 

intresserade av att se hur en Sparbank arbetar med risk och hur deras risksyn har förändrats 

sedan finanskrisen. Som ekonomichef arbetar Olsson direkt under företagets CFO med likväl 

intern som extern rapportering. 

 

Olsson vill beskriva Sparbanken Skånes risksyn redan innan finanskrisen som väldigt god 

men han tar däremot upp att den också förändrats en hel del sedan dess. Det har i Olssons 

mening skapats en utökad riskmedvetenhet mot framförallt likviditetsrisk och minnet av 

finanskrisen är orsaken av detta. Den här riskmedvetenheten handlar även om att kunna 

refinansiera sig efter en ekonomiskt stressad situation. 
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Om konkurrensen blivit påverkad svarar Olsson att det blivit dyrare att finansiera interna 

kontrollsystem då det ställs högre krav med den ökade riskmedveten som tillkommit efter 

Basel III. Olsson nämner även löptiden på lån som en ny faktor för konkurrensen då man nu 

mer gärna vill ha kortare löptid för att minska likviditetsrisken.  

 

Sparbanken Skånes generella vision när det kommer till kassalikviditet är att hålla den så 

högkvalitativ som möjligt med snabbt omsättningsbara tillgångar, som exempelvis säker-

ställda obligationer. Förutom de krav som ställs på Sparbanken genom olika stresstester 

genomförs även interna åtgärder som ska mäta bankens stabilitet.  

 

Ifall krisens utfall hade kunnat bli annorlunda beror, enligt Olsson, på om en ökad 

medvetenhet funnits tidigare. Möjligen hade den totala effekten av krisen i så fall kunnat 

dämpas. Däremot är det svårt att veta hur Basel III kommer påverka den finansiella sektorn i 

stort i en liknande situation. Vidare så kan respondenten tänka sig att fler regleringar, även 

för andra finansiella företag, också hade kunnat leda till en utökad finansiell stabilitet då det 

blivit än mer prioriterat att jobba med riskhantering efter finanskrisen och Basel III.  

 

Ikano Bank  
Jens Leyde, Head of Credit Risk B2B på Ikano Bank, var en del av undersökningen med 

anledning av att se hur en mindre banks arbete har förändrats sedan finanskrisen och 

introduktionen av Basel III. Vi fick en insikt i hur hans och Ikanos generella riskarbete 

förändrats samt hans personliga åsikter som bland annat berörde framtida möjliga 

marknadsförändringar.   

  

Det är tydligt att riskarbetet har förändrats även för Ikano sedan 2008 och i samtliga av 

Leydes svar lyfts betydelsen av riskavdelningens arbete fram. Leyde, som ansvarig för 

riskarbetet inom business to business, berättar om hur regleringarna förändrat riskstrategi-

arbetets gång och att arbetets ramverk blivit mindre flexibelt. Leyde utvecklar sitt svar genom 

att dra paralleller till den operativa risken som väsentligt minskats genom att allt arbete ska 

gå igenom styrelse och ledning, med andra ord ska alla vara medvetna om vad det beslutas 

om. 
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Leyde berättar även om hur konkurrensen har påverkats av Baselackordens introduktion. Här 

finns inget entydigt svar utan konkurrensen har blivit delvis mindre, delvis större, beroende 

på fall. Till exempel har det kommit att bli färre banker i och med de högre kraven som till-

kommit. Leyde tar upp Sparbanken Öresund som ett aktuellt exempel vilka köptes upp av 

Swedbank 2014. Vidare menar Leyde dock att tillgängligheten för alternativa investerings-

alternativ som crowdfunding blivit allt vanligare, vilket på så sätt istället ökat konkurrensen 

och alternativ för låntagare. 

 

Vid frågan om hur finanskrisens utfall skulle varit om introduktionen av Basel III skett 

tidigare tar Leyde upp en synvinkel om krisens egentliga anledning. Här belyser Leyde 

kreativiteten av de olika bankernas framtagning av finansiella instrument som en huvudsaklig 

orsak. Han fortsätter med att ta upp hur det ur ett tidsperspektiv kan vara väldigt svårt att 

förstå de långsiktiga konsekvenserna då de kontrollerande organisationer är små i förhållande 

till hela finansindustrin. Ett direkt citat från Leyde som kritiserar vissa finansiella aktörers 

generella tankegång kring risk lyder ”The sky is the limit but what happens down hill?”. Då 

det ska mycket till för någon i ledningsroll att motivera en utebliven vinst för sina aktieägare. 

Frågan om hur finanskrisens utfall kunnat påverkas mynnar här ut i sambandet risk and 

return.   

  

Vid eventuella framtidsutsikter för den finansiella marknaden och om striktare regleringar 

inom fler sektorer skulle leda till en minskad risk för finansiella störningar, menar Leyde att 

fler regleringar med stor sannolikhet är framtiden. Dock innebär det att banker kommer att 

effektivisera sin verksamhet, vilket redan syns på antalet fysiska bankkontor. Leyde tror även 

att de nya regleringarna kommer att fokusera på andra alternativa investeringsmöjligheter 

såsom crowdfunding. Inte enbart för att minska påverkan för finansiella störningar utan även 

för att minska pengatvätt och på så vis finansiering av kriminell verksamhet. 

  

Leyde vill även ta upp de nya regleringarna från två perspektiv, (1) som att de blir fler eller 

(2) som att de börjar bli tillräckliga. Det finns dock, i Leydes mening, fortfarande problemet 

med otillräckliga tillsynsmyndigheter som måste kunna kontrollera nya kreativa finansiella 

instrument som ökar risken för den finansiella sektorn vilket givetvis påverkar risken för 

finansiella störningar. 
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Brummer & Partners/Nekter Asset Management 
Mikael Spångberg, vice VD och COO på hedgefonden Nektar Asset Management, 

dotterbolag till Brummer & Partners, intervjuades för att ge en insikt i hur fondbolagen 

påverkats sedan krisen. Genom intervjun har vi fått Spångbergs personliga uppfattning av 

marknaden och regelverken. 

 

Spångberg menar att den samlade världssynen har förändrats sedan finanskrisen, både sett till 

sektorn som helhet och i detalj per företag och detta såväl inom bankverksamhet som för 

andra aktörer. En finanskris är, naturligtvis, inget som eftersträvas av någon aktör och därför 

agerar man i dagsläget mer varsamt. Bedömningen av risk förändras och nya metoder tas i 

bruk för att värdera förändringarna på nya sätt så att på så vis ser Spångberg att hela systemet 

har förändrats, detta även bortsett från lagstadgade krav. 

  

Samtidigt som det har skett tydliga förändringar på marknaden sedan de olika ackorden 

införts och kriser inträffat så är det komplicerat att avgränsa vad som har förändrats på grund 

av vad. Spångbergs tolkning kring vad som har inverkat på dessa förändringar är att det alltid 

är svårt att uppskatta men troligtvis är något enklare att värdera för bankerna då det är de som 

står direkt under Baselackorden. För resterande del av branschen kan det bero på flertalet 

faktorer. 

  

Beträffande kapitalkrav är Brummer & Partner i dagsläget redan reglerade under vissa 

fondbestämmelser, både svenska och EU-bestämda sådana. Inom det regelverket finns det 

vissa krav på likviditet men det är emellertid något som sedan länge har reglerats internt. På 

så vis var det aldrig något nytt och inga nya rutiner som behövde skapas eller ändras när 

reglerna tillämpades. Eftersom fondbolaget är en belånad verksamhet är det redan en primär 

aspekt att arbeta noggrant med dess kassalikviditet. Brummer & Partner har alltid drivit en 

tämligen konservativ kassahantering som riskhanteringsverktyg. En av anledningarna kan 

förklaras ifall ett margin-krav på ett derivat förändras då kassalikviditeten måste finnas för att 

inte missa möjligheten. Internt finns det likaså finansiella stresstester som direkt beror på 

vilka instrument de äger, justerade efter dess risk. Utöver det här har de oftast inte några 

faktiska pengar på sina konton utan omvandlar allt till riskfria tillgångar på repomarknaden, 

vilket fungerar likt hur en bankaktör förvaltar sin kassa. 
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Ifall Basel III skulle tillämpats tidigare skulle det möjligen kunna påverkat tidigare kriser 

men det ska inte ses som en universallösning, påpekar Spångberg, och fortsätter vidare att det 

finns inga garantier för finansiella kriser genom regelverk. Således skulle omfattningen av 

krisen möjligen reviderats men eftersom det var andra faktorer som utlöste krisen så skulle 

den med största sannolikhet inträffat oavsett regelverk. 

  

Att implementera bankernas regelverk på fler aktörer skulle kunna motverka framtida 

finansiella kriser men Spångberg poängterar återigen att det inte är en ensam lösning. Det kan 

ses som ett enkelt verktyg men det ger flera andra konsekvenser, såsom påverkad BNP-

tillväxt. Här tror den intervjuade, Mikael Spångberg, att det krävs en kombination av flera 

regelverk med, till exempel, regelbunden översyn från tillsynsmyndigheter. Kombinationen 

av andra krav är vital eftersom riskhantering är mycket mer än enbart kapitalkrav och 

kommer ensamt inte att fungera. Spångberg plockar fram exempel på hur det är möjligt att 

bedriva belånad verksamhet utan kapitalkrav och likväl behålla låg risk. Han anser att för 

fullständigt reglerat skydd måste beslutsfattarna vara mer kreativa i sina lagstadganden. 

  

Baselackorden har bidragit till att begränsa bankernas förmåga att ta risk och därmed direkt 

påverkat vissa av deras transaktioner, vilket även varit målet. Följaktligen har det eventuellt 

blivit mindre riskfyllt på marknaden men det får också många andra konsekvenser som 

understryks av respondenten. Banker är privata och vinstdrivande och kommer därför alltid 

att fungera på ett visst, svårprognoserat, sätt. Det är som beslutsfattare svårt att både förutspå 

detta beteendemönster och samtidigt prognosera hur ett regelverk kommer att påverka 

marknaden som helhet fortsätter Spångberg. Missar eller ignorerar de dessa konsekvenser 

kommer regelverket att skada effektiviteten på marknaden. Ytterligare äventyrar de risk-

justerade kapitalkraven att skada lån med dålig kreditvärdighet, vilket också redan har börjat 

ske. Vissa individer kommer således inte kunna få lån vilket riskerar att hämma rättvisa och 

tillväxt och därför riskera att resultera i negativa samhällskonsekvenser. 

 

East Capital 

Respondenten från East Capital, som är ett svenskt fondbolag specialiserade på tillväxt- och 

frontiermarknader, Tim Ohlin, har jobbat inom den finansiella sektorn sedan 2008 och är i 

dagsläget Risk Manager på East Capital.  
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Finanskrisen har definitivt påverkat East Capital inleder Ohlin. Genom att tillväxtmarknader 

och råvarupriser förändrats har också företaget behövt anpassa sig till de nya om-

ständigheterna. Tillväxtmarknadernas finansiella system har utvecklats och gör det möjligt 

för kvantitativa analyser. Den här teknologiska utvecklingen har lett till en viss konvergens 

då till exempel den ryska centralbanken tagit till sig många av de nya regleringar och 

därigenom förändrat sin verksamhet.  

 

På frågan om konkurrensen förändrats svarar Ohlin att det är svårt att avgöra då Basel 

infördes första gången 1988 och har sedan dess implementerats också förändrats under tiden. 

Dock så kan man se några mönster och tänka sig några scenarion. Då det ställs högre krav 

genom fler regleringar på aktörerna blir också aktörerna färre och marknaden mer 

centraliserad med mer kapital per aktör. Det leder till högre inträdesbarriärer vilket resulterar 

i mindre diversifiering bland de finansiella aktörerna.  

 

East Capital har löpande mätningar och testar sin likviditet genom stresstester samt har en 

financial recovery plan. Det är även viktigt, i East Capital:s mening, att lägga grund för andra 

finansiella mått. Andra mått som NSFR som baseras på metoderna i Basel III.  

 

Vid frågan om kapitalkrav så hänvisar East Capital till liknande regleringar inom till exempel 

försäkringsbolag, som det så kallade Solvency II står i likhet med Basel II. Ingen vidare 

fördjupning om Solvency II kommer dock att diskuteras i den här uppsatsen. Däremot 

bemärker East Capital vikten av att förstå hur finansiella barriärer skapas då man vill 

reducera risken.  

 

Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners ingår inte bland de företagen vi kommer att analysera i denna 

uppsatsen då de inte investerar sitt eget kapital, utan endast är fristående rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Däremot har de en av Nordens största 

fristående analysavdelningar och kan därför ge en objektiv bild av marknaden och regel-

verken.  

 

Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalyser och hållbarhetsfrågor på Söderberg & Partners, 

ser att den generella risken minskar ifall kapitalkraven höjs men samtidigt anser hon att ett 

detaljerat regelverk såsom Basel III sannolikt inte kommer hindra uppkomsten av nya 
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finansiella kriser. Eftersom varje kris är unik är det orimligt att kunna förutse specifikt vilka 

risker som ska regleras. Möjligen kan dessa regelverken öka riskmedvetenheten tack vare 

stresstester och kapitalkrav. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi sammanställa, analysera och jämföra vår primärdata, som samlats 

in genom våra frågeformulär och presenterats i kapitel 4 “Empiri”. Analysen kommer utgå 

från ett (1)  risk-, (2) konkurrens- och (3) framtidsperspektiv. Svaren vi har fått från respon-

denterna kommer därför att analyseras med utgångspunkt i de här tre perspektiven som 

referensram tillsammans med den sekundärdata som redogjorts i kapitel 3 “Teori”. 

  

För att få en överskådligare bild av empirin inleds analysen med två tabeller. Tabell 1 redogör 

för de tre segmentens (myndigheters, storbankers och övriga finansiella aktörers) främsta 

ståndpunkter över hur dessa tre områden har eller kommer påverkas beträffande Basel III och 

finanskrisen. Tabell 2 uppmärksammar de generellt sett största skillnaderna och likheterna i 

svaren från respondenterna. Vidare kommer analysen att binda samman och analysera de två 

tabellerna i kombination med våra egna reflektioner. 

 

 

Aktör/Fråga  Påverkan på 
riskarbete 

Påverkan på 
konkurrensen  

Framtida 
utveckling och 
påverkan 

Myndigheter  Större behov av att 
kontrollera 

Alternativa marknader 
ökar, exempelvis 

obligationsmarknaden 

Mål att minska 
finansiella störningar 

Banker  Större krav på intern 
kontroll 

Centralisering av aktörer Finanskrisers orsaker 
svåra att specificera 

Övriga  Större förväntningar på 
kontroll 

Tillkomst av nya 
investeringsalternativ  

Finanskrisers orsaker 
svåra att specificera 
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Perspektiv/ 

jämförelse  
Myndigheter och 

storbankerna  
Myndigheter och 

övriga aktörer  
Storbankerna och 

övriga aktörer  

Skillnader  Myndigheter mer 
optimistiska till 

regleringen  
 

Storbankerna tycker att 
regleringen är delvis 

begränsande   
 

En politisk fråga 

Myndigheter mer 
optimistiska till 

regleringen 
 

För små 
tillsynsmyndigheter 

 
Olika åsikter om 

regleringens fokus 

Anser att krisen uppstått 
av olika anledningar 

 
På grund av: 

kreativa instrument 
eller 

en brist i regelverk  

Likheter  Ökat förtroende och en 
ökad riskmedvetenhet  

 
Regleringar för en stabil 

finansiell marknad 
 

Bankernas unika roll 
kräver kontroll 

Ökat förtroende och en 
ökad riskmedvetenhet 

 
Regleringar för en stabil 

finansiell marknad 
 

Kreativare regleringar 
krävs 

Marknadens påverkan 
med nya aktörer är oviss   

 
Hur regleringarna fyller 
sina tänkta funktioner 

 
Kreativare regleringar 

krävs 

 

5.1 Risk 

Samtliga respondenter vi har fått svar från har varit eniga om att krisen har påverkat deras 

riskarbete i viss mån, vilket med förståelse för den finansiella krisens storlek inte är 

förvånansvärt. Den likheten som genomsyrar alla svar är att marknadens omkonstruktion, 

med högre inträdesbarriärer, är en direkt konsekvens av de större kontroll- och risk-

analyssystem som nu krävs för att upprätthålla Finansinspektionen krav. Det är alltså inte 

enbart storbankerna som direkt påverkas av Basel III och känner en stor adaption utan även 

de övriga aktörerna.  

 

Det är viktigt att poängtera i denna analys att en riskmedvetenhet alltid funnits bland 

finansiella aktörerna. Som Olsson nämner var synen redan innan väldigt god, trots att han 

även håller med om att den förändrats efter finanskrisen. Ingelgård beskriver även han hur 

den här förändringen bytt visst fokus mot likviditetssidan vilket det, i hans mening, var 

mindre fokus på innan finanskrisen.   

 

Finansinspektionen och Riksbanken är eniga om att, ceteris paribus, marknaden har bättre 

förutsättningar att motstå störningar i form av risk. De båda är också eniga om att risken 

existerar och kan mätas samt kontrolleras genom flera olika mått. De här uppfattningarna 
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delar de båda med samtliga respondenter som menar att regleringarna inte ökar risken för en 

finansiell kris, dock så finns en skepsis från de övriga som grundar sig i krisens egentliga 

orsaker och hur väl Basel III förebygger dessa. Frågan om risk mynnar ofta ut i hur effektivt 

Basel III egentligen är som förebyggande åtgärd, vad ackordets egentliga syfte är och således 

om det uppfyller detta.  

 

Som tidigare nämnt inser aktörerna vikten av förtroende på den finansiella marknaden. 

Däremot är det en politisk fråga huruvida det istället kan liknas vid en  regelhets och resultera 

i ett kontraproduktivt regelverk som begränsar möjlighet till risktagande på ett ineffektivt 

sätt, något som Handelsbanken respondent påpekar.  

 

Av de svar vi analyserat är alla eniga om att kriser är svåra att förutspå och Ikanos Leyde 

lyfter upp att de nya regleringarna kan ses från två olika perspektiv, (1) att det finns väldigt 

många eller (2) att de börjar bli tillräckligt många. Att kreativitet och oaktsamhet från 

amerikanska banker var en av orsakerna till finanskrisens utfall är även det något alla våra 

respondenter vittnar om. Därför blev också regleringar en naturlig följ men däremot är det 

även av största vikt att de också fyller sitt syfte. Vidare är det som Söderberg & Partners 

säger vilket är att varje kris är unik och därför är det även otroligt svårt att förutspå vad den 

beror på. Brummer & Partners beskriver regleringarna som att det inte är någon universal-

lösning men att den generella riskbedömningen, på ett internationellt plan, har förändrats.  

 

Om det går att göra någon analys av svaren med stöd av tidigare forskning så är det att kriser 

inte går att förutspå, då var och en är den andra olik. Att branschens riskbedömning 

förändrats håller samtliga med om, däremot så kritiserar de flesta kreativiteten i regelverken. 

Samtliga våra svar indikerar att de nya ackorden inte skulle förhindrat finanskrisen 2007-

2008, samtidigt som de inte kan säga hur fler regleringar minskar den generella risken. Trots 

det har riskhanteringsarbetet påverkat de flesta med, som Handelsbanken säger, en uppsjö av 

nya regelverk istället.  

 

5.2 Konkurrens 
Att konkurrensen riskerar att påverkas som resultat av Baselackorden genomsyrar svaren från 

respondenterna, både bland de statliga myndigheterna och företagen som agerar på 

marknaden, även flera forskare har poängterat det i sina undersökningar. Trots att Miller och 
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Modigliani under 1950-talet kom fram till att skuldsättningsgraden inte ska påverka risk and 

return-utfallet så har det ifrågasatts, på grund av sina antaganden, i studier gjorda under 

senare tid. Vi finner bland annat Hanson et.al. som framför att det i längden kommer innebära 

kostnader för företagen och vi finner specifika exempel på detta i vår primärdata. 

 

En initial risk med högre krav är ökade kostnader vilket kan leda till att samhällseffektiva 

investeringar uteblir, enligt Riksbanken, i trots av att målet med regleringarna är att förbättra 

ställningen för både samhället och investerare. Detta bekräftas vidare av Jones och Dietrich 

som finner samband mellan uteblivna investeringar och en avstannad innovationsmiljö. Trots 

att målet med regelverken är att minska risken kopplat till finansmarknaden kan ett effektivt 

sådant ge konsekvenser även för småinvesterare, inser Riksbanken, då de istället blir tvungna 

att söka sig till andra osäkra investeringar med högre risk för att ha möjlighet till samma 

förväntade avkastning. 

  

Ett konkret exempel på nya investeringsalternativ som uppstått till följd av regleringarna är 

utvecklingen av obligationsmarknaden. Riksbanken har ännu inte kunnat bevisa att det skett 

en förflyttning av risken men ser en utveckling och faktum kvarstår att det varit en effekt av 

nya lagar. Däremot poängterar Sparbanken att det har skett en ökning av konkurrensen på lån 

med kortare löptider som resultat av likviditetsfokuset. Ytterligare en konsekvens finner vi i 

Stolzs forskning som visar på att högre kapitalkrav kommer leda till högre kostnader för 

bankerna vilket enligt VanHoose leder till att bankerna kommer leta efter genvägar för högre 

risk och nya mer riskfyllda instrument. Ur bankperspektivet så krävs det att de effektiviserar 

sina verksamheter, enligt Ikano Bank, för att upprätthålla samma vinster vilket redan syns 

exempelvis i det minskande antalet fysiska bankkontor. Ikano nämner emellertid ett exempel 

på hur konkurrensen på visst sätt kan öka genom att nya kreativa investeringsalternativ 

uppstår som resultat av ökade regleringar såsom ökande crowdfunding. 

  

Tittar vi på respondenternas svar ur ett konkurrensperspektiv är den tydligaste röda tråden 

risken till centralisering av marknaden med höga inträdesbarriärer. Nordea poängterar att det 

krävs ett väletablerat compliance- och riskhanteringsarbete för att kontinuerligt kunna 

adaptera förändringarna i lagarna vilket även understryks av Sparbanken Skåne. Denna syn, 

att detta innebär att det blir dyrare och svårare för alla aktörer, delas även av Handelsbanken. 

Att revidera regleringar ideligen leder till stora kostnader som gör det svårt för nya aktörer att 

slå sig in på marknaden. Både fondbolaget East Capital och Ikano Bank, som ingendera står 
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under Basel, ser mönster i ett minskande antal aktörer på marknaden och fler regleringar på 

finansiella sektorn. Denna risken poängteras även av Riksbanken som nämner risken för 

högre inträdesbarriärer som således leder till negativt marknadsdeltagande, även om de inte 

har kunnat kan bevisa det idag. När East Capital resonerar kring det minskade antalet aktörer 

poängterar de att det leder till att det blir mer kapital per aktör och således skapar än högre 

inträdesbarriärer och mindre diversifiering på marknaden, vilket hämmar konkurrensen. 

Ikano Bank tar upp Swedbanks uppköp av Sparbanken Öresund 2014 som ett konkret 

exempel på detta. 

  

Handelsbanken benämner det som en regelhets som inte återspeglar den faktiska risken och 

istället snedvrider konkurrensen. Det skapas dessutom vissa regelarbitragemöjligheter med 

olika krav på olika bolag i olika regioner som innebär att vissa aktörer kan ha antingen lägre 

priser eller högre lönsamhet än sina konkurrenter. Här blir Nordea både ett aktuellt och 

tydligt exempel, som kan spara pengar genom att flytta sitt huvudkontor till ett land med ett 

mildare regelverk. 
 

5.3 Framtid  
Som tidigare nämnt finns en skepsis från samtliga respondenter samt från tidigare forskning 

om Basel III:s funktion. Att en stabiliseringsåtgärd är något som positivt påverkar den 

finansiella sektorn utifrån målet att minska risker känns naturligt. Dock kommer flertalet 

intressanta synpunkter om hur risk kan förflyttas och en onödig trögrörlighet skapas genom 

regleringar som är alltför omfattande. Riksbanken tar upp hur obligationsmarknaden vuxit 

och att regelverkets funktion i en kris är svår att förutspå.  

 

Ur ett framtidsperspektiv är det fler faktorer än risk som spelar in. Leyde betonar 

svårigheterna i att förtid förstå hur olika finansiella beslut och instrument kan komma att 

skada den finansiella marknaden och att då tillräckliga finansiella kontrollorganisationer är en 

direkt nödvändighet. Samtliga vittnar om hur högre inträdesbarriärer kan komma att skada 

konkurrensen, vilket behandlas i kapitel 5.2 “Konkurrensperspektiv” och Swedbanks uppköp 

av Sparbanken Öresund  2014 ett exempel på detta.  
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Vidare så kan man dra paralleller till Finansinspektionen, Riksbanken samt Jones och 

Dietrich om hur onödiga kostnader och utebliven vinst från näringslivet hämmar den 

ekonomiska utvecklingen i onödan. Om Basel III innebär onödiga kostnader är därför något 

som kan vara värt att väga in i en analys om hur effektivt regelverket egentligen är.  

 

Trots den skepsis som finns så är det omöjligt att frångå det faktum att Basel III ökat den 

generella riskmedvetenheten i den finansiella sektorn. Samtliga svar vittnar om hur nya 

riskanalyssystem och interna kontrollorganisationer blivit en nödvändighet för såväl stor-

bankerna, som lyder under regelverket, som för övriga aktörer, vilka nåtts av en spridning-

seffekt genom den generellt sett större riskmedvetenheten. Om fallet är att olika intressenter, 

som exempelvis aktieägare, ställer högre krav på företagen leder det rimligtvis även till 

minskat risktagande, vilket gör hela den finansiella marknaden mindre känslig mot yttre 

störningar.  

 

Ingelgård tar upp att trots den riskmedvetenhet som fanns innan Basel III:s introduktion så 

kan han, precis som övriga respondenter, tänka sig att fler regleringar rimligtvis, även för 

andra finansiella företag, leder till en ökad stabilitet på den finansiella marknaden. Trots detta 

ställer sig Ingelgård tveksam till Basel III:s verkliga påverkan då det ännu inte är klart vad 

den kan vara.   

 

Det är även värt att ta upp krisers underliggande faktorer när man talar om Basel III:s 

påverkan i ett framtidsperspektiv. Som Söderberg & Partners lägger vikt vid är varje kris unik 

i sig, vilket gör att förebyggande åtgärder är väldigt komplexa att ta fram. Att Basel III har 

haft påverkan på den finansiella sektorn i sin helhet är ingenting som går att förneka, dock så 

kan man med Söderberg & Partners reflektion i åtanke spekulera om regelverket uppfyller sitt 

syfte. Som Ingves lägger vikt vid så är det förtroendet för den finansiella sektorn som behövs 

byggas upp, vilket även kan innebära att det inte nödvändigtvis är Basel III innehåll i sig som 

är det vitala, utan istället den ökade riskmedvetenheten som skapats.  
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6 Slutsats  
6.1 Avslutande diskussion  
Finanskrisen 2007-2008 har satt en ny agenda för politiker och ekonomer runt om i världen. 

Baselkommitténs svar på huruvida en finansiell kris skulle kunna förebyggas blev Basel III 

som ställer högre krav på bankernas risktagande med utgångspunkt i att minska den operativa 

risken och öka förtroendet. Genom all data vi insamlat under uppsatsens gång har den 

ständiga röda tråden varit just det här förtroendet.   

 

Med utgångspunkt i frågeställningen om regelverket är lösningen för finansiell stabilitet så 

mynnar svaret ut i en diskussion. Om regelverk som Basel III är direkt motverkande mot en 

finansiell kris är med utgångspunkt i insamlad data något som blir svårt att argumentera för. 

Trots det kan ett utökat regelverk, och därigenom den ökade riskmedveten som blivit en 

direkt konsekvens, vara svaret på finansiell stabilitet. Följaktligen inte för att Basel III är 

svaret på frågan hur en optimal finansiell politik ska föras men att de konsekvenser som 

regelverket indirekt medfört leder till finansiell stabilitet.  

 

Frågeställningen, som resulterat i denna diskussion, handlar snarare om fördelarna med Basel 

III överväger dess nackdelar. Att fördelarna som bland annat innebär en ökad risk-

medvetenhet, mindre risktagande, minskad operativ risk, överväger nackdelar som bland 

annat innebär högre kostnader, snedvridning i konkurrensen, utebliven samhällsekonomisk 

vinst och ogynnsam ekonomisk tillväxt. Frågan i sig har förmodligen inte ens något direkt 

svar då det beror på vilken aktör som svarar på frågan och vad det yttersta intresset för denna 

aktör. Att regelverk som Basel III är nödvändiga är något som alla har förståelse för, 

framförallt med finanskrisen 2007-2008 i minnet. Om just Basel III är ett optimalt utformat 

regelverk är svårmotiverat med utgångspunkt i tidigare forskning och svaren från vår 

undersökning. Eventuellt medför det här en nödvändighet för en uppdatering av det senaste 

Baselackordet. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning  

Som det tidigare nämns i slutsatsen är Basel III:s verkliga påverkan fortfarande osäker 

eftersom ackordet förväntas vara fullt implementerat först 2019. Det här leder naturligt till en 

tanke att, rent kvantitativt, undersöka bankers finansiella stabilitet före finanskrisen 2007-

2008 med respektive siffror i dagens läge. För att vidare se vad Basel III påverkar och om de 

områdena ackorden täcker kan förebygga en kris.  

 

Då det genom tidigare forskning och svar från våra respondenter givits en tydlig bild över hur 

inträdesbarriärerna på den finansiella marknaden har påverkats och vidare att konkurrensen 

eventuellt snedvrids skulle det finnas många aktuella mer specifika ämnet för framtida 

forskning. Det skulle kunna innefatta ett betydligt mer begränsat ämnesområde som därför 

även skulle kunna ge möjlighet till att undersöka djupare den specifika påverkan som regel-

verket har haft. 

 

Ett vidare forskningsområde, som skulle vara aktuellt i dagsläget, är hur Basel III hade 

kunnat förändras för att kunna frångå de negativa effekterna som många vittnar om. Skulle 

det vara möjligt att ackordet skulle uppfylla sitt fulla syfte utan vissa negativa delar som 

riskerar att exempelvis påverka den ekonomiska tillväxten? Det finns ett flertal ämnen som 

framtida forskning skulle kunna förkovra sig inom. 
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Bilagor  

FRÅGEFORMULÄR   

1. Anser Ni att Er syn på risk har förändrats sedan finanskrisen? 

2. Ser Ni någon förändring i konkurrensen på den finansiella marknaden sedan Basel-

ackorden infördes? 

3. Vad har Ni för strategi för att upprätthålla Er kassalikviditet?   

4. Tror Ni att finanskrisen 2007-2008 skulle sett annorlunda ut ifall Basel III hade 

tillämpats tidigare? 

5. Tror Ni att en finansiell kris skulle kunna minskas genom att anamma kapitalkrav 

inom några fler sektorer än i dagsläget?      

6. Har Ni något mer Ni vill tillägga som kan vara relevant för ämnet?  


