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Sammanfattning 

Sverige har historiskt sett drabbats av fyra finansiella kriser sedan landet industrialiserades i 

slutet av 1800 – talet. I dagsläget befinner vi oss i en ny finansiell kris vilken har en global 

spridning och har sin grogrund i bland annat att utlåningen ökat lavinartat runt om i världen 

det sista decenniet . Finansiella kriser föranleds ofta av att det finansiella systemet satts ur 

balans. För att erhålla ett stabilt finansiellt system krävs förtroende och för att värna om detta, 

och därmed stabiliteten i det finansiella systemet i förlängningen, finns lagar och regler. 

2007 implementerades ett nytt kapitaltäckningsregelverk i svensk lag, efter direktiv från EU. 

Huvudsyftet med detta kapitaltäckningsregelverk, som går under namnet Basel 2, var att 

genom en ökad riskhantering och genomlysning i bankerna öka den finansiella marknadens 

stabilitet. I Sverige utgör storbankerna, vilket innebär Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank, majoriteten av den finansiella marknaden. Denna uppsats syftar till att undersöka 

hur de svenska storbankerna förhåller sig till kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2 . 

För att uppfylla syftet med uppsatsen har kvalitativa intervjuer genomförts med en 

representant från var och en av de svenska storbankerna beträffande hur dessa uppfattar Basel 

2 regelverket och hur de hanterar detta i sin verksamhet. 

Av studien framkom att storbankerna uppfattar Basel 2 som ett komplext, men flexibelt och 

formbart regelsystem med god anpassningsförmåga till bankernas eget arbetssätt. Dock är det 

ännu för tidigt att säga något om regelverkets påverkan på den finansiella stabiliteten.  
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Abstract 

Since the industrialization of Sweden in the end of the 19th century the country has been hit 

by four financial crisis. At present, we are experiencing a new financial crisis with a global 

reach and a background in, amongst other things, the increased lending around the world 

during the last ten years. Financial crisis are often preceded by an unbalanced financial 

system. To maintain a stable financial system, trust is needed. To maintain trust and with it 

the prolonged stability of the financial system, there are rules and regulations. In 2007, due to 

EU directives, a new regulation of capital cover was introduced in Swedish law. The main 

aim of this regulation, named “Basel 2”, was to increase the stability of the financial market 

by an increased risk management and diaphanoscopy in Swedish banks. In Sweden the 

biggest banks – Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank – make up the majority of the 

financial market. The aim of this thesis is to study how the biggest banks in Sweden relate to 

the Basel 2. To fulfil this aim, qualitative interviews has been conducted with one 

representative from each of the biggest banks in Sweden. They have been asked how the 

banks perceive the regulatory of Basel 2 and how they manage with it in their operations. 

According to this study, the biggest banks understand Basel 2 as a complex but flexible and 

adaptable set of rules with a good ability of adaption to the working procedures of the banks 

themselves. It is yet to early though to say something about the effect of Basel 2 on the 

stability of the financial market.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har Sverige drabbats av fyra riktigt stora finansiella kriser sedan landet i slutet 

av 1800-talet industrialiserades.  Den första krisen inträffade i slutet av 1870-talet och var ett 

resultat av den obligationsupplåning som vid tidpunkten ägde rum för att finansiera 

järnvägsnätets expansion.  Kris nummer två, som i mannamun kom att kallas för 

deflationskrisen, uppkom i sviterna av det första världskriget
1
. Varuutbudet ökade lavinartat 

vid denna tidpunkt vilket ledde till hämmad prisutveckling, som en kedjeeffekt av detta 

övergick den inflation som Sverige upplevt under kriget till deflation.
2
 Den tredje krisen 

berodde på Kreugerimperiets sammanbrott på 1930-talet. Sverige var sedan förskonat från 

finansiella kriser fram till 1990-talet, då fastighets- och finanskrisen blev ett faktum.
3
 Denna 

kris hade sin grogrund i att kreditmarknaden avreglerats 1985 vilket medförde att det inte 

längre fanns något tak för bankernas utlåning.
4
  

 

I skrivande stund, november 2008, har medias information till allmänheten beträffande 

företagens varsel om uppsägningar blivit vardagsmat. Ekonominyheterna skyltar dagligen i 

tv-rutorna med nedåtpekande pilar angående börsens rörelser, många talar om att Sverige i 

dagsläget befinner sig i en ny finansiell kris. Denna kris är dock inte något som endast drabbat 

Sverige utan man talar om en global finansiell kris. Den bakomliggande orsaken för dagens 

globala finanskris är den utlåning som vulkaniskt eskalerat runt om i världen det senaste 

decenniet. Främst den amerikanska centralbanken, men även centralbanker i andra länder, har 

hållit nere styrräntorna efter den lågkonjunktur som följde IT- och telecomkraschen i början 

av 2000-talet. Anledningen till att styrräntorna hölls på en låg nivå var att man inte betraktade 

inflationen som något problem, man ansåg att denna hölls nere tack vare det att många varor 

prispressades i och med den ökade globaliseringen.
5
  

 

                                                           
1
 Boksjö, A. & Lönnborg-Andersson, M. (1994), s. 6. 

2
 Ibid., s. 19. 

3
 Ibid., s. 6.  

4
 Ibid., s. 41. 

5
 Ekonomifakta, Vad är finanskrisen? [www.] 
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Finansmarknaden i USA har under de senare åren karaktäriserats av en politisk vilja att 

underlätta utlåning till personer med låg kreditvärdighet, i och med detta har ett antal nya 

utlåningsinstrument bildats av de amerikanska bankerna. Ett exempel på ett sådant instrument 

är CDO vilket står för Collateralized Debt Obligations. En CDO innehåller ett paket av 

högrisklån tillsammans med säkrare fodringar, på detta sätt blir produkten mer lättsåld till 

olika investerare. De säkrare fodringarna i CDO kan utgöras av stadsobligationer medan 

andelen högrisklån kan bestå av amerikanska så kallade ”sub-prime”-lån. Ett ”sub-prime”-lån 

är en möjlighet till bolån för amerikaner utan tillräcklig kreditvärdighet. CDO:er 

konstruerades på ett sätt så att andelen ”sub-prime”-lån inte var större än att Standards & 

Poor, och andra kreditvärderingsinstitut, kunde sätta annat än högsta betyg på CDO:n. Efter 

att marknaden det senaste halvåret vänt nedåt blev problemen med CDO:erna uppenbara. Att 

dessa CDO:er sålts vidare mellan banker och hedgefonder har bidragit till att krisen spridit sig 

globalt. Även Europas frikostiga kreditgivning och skenande fastighetspriser under senare år 

har dragit sitt strå till stacken. 
6
 

 

1.2 Problemdiskussion 

En finansiell kris är ofta resultatet av att det finansiella systemet satts i gungning. Det 

finansiella systemet utgörs till störst del av Affärsbankerna
7
 och har i uppdrag att omvandla 

sparande till finansiering, möjliggöra effektiva betalningar samt hantera risker
8
. Får en bank 

problem med sin betalningsförmåga kan detta fort sprida sig till andra banker eftersom 

bankverksamhetens finansiering i huvudsak består i att bankerna lånar ut pengar till varandra. 

Om det uppstår problem i omvärlden drabbar detta bankerna på likartat sätt eftersom dess 

verksamhet inte nämnvärt skiljer sig åt. Storbankerna i Sverige står för 80 procent av den 

svenska marknaden vilket innebär att de utgör merparten av det svenska finansiella systemet. 

Med de fyra svenska storbankerna åsyftas Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) och Swedbank.
9
  Grundpelaren för ett stabilt finansiellt system är förtroende 

och skadas detta kan det medföra svårigheter för bankerna att bedriva sin verksamhet, vilket i 

                                                           
6
 Ekonomifakta, Vad är finanskrisen? [www.] 

7
 Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet (2008:1), s. 6. [www.] 

8
 Sveriges Riksbank, Den svenska finansmarknaden 2008, s. 6. 

9
 Sveriges Riksbank, Finanssektorns stabilitet (2008:18), s. 4. [www.] 
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sin tur innebär att hela systemet sätts i gungning.
10

 För att bevara förtroendet, och således 

även stabiliteten i det finansiella systemet, finns lagar och regler.  

 

Med huvudsyftet att öka stabiliteten på den finansiella marknaden, genom förbättrad 

riskhantering och genomlysning i företagens verksamhet, implementerades de så kallade 

Baselreglerna (Basel 2) i svensk rätt år 2007, detta efter direktiv från EU
11

.  Regelverket är 

utformat av Baselkommittén som är ett organ för banktillsyn bildat 1974. Kommitténs uppgift 

är att utarbeta normgivande standarder, riktlinjer och rekommendationer för 

tillsynsmyndigheter i länder både inom och utanför G-10 länderna.
12

 G-10 länderna utgörs av 

Belgien, Frankrike, Förenta staterna, Holland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. Medlemmarna i Baselkommittén utgörs av 

centralbanker och tillsynsmyndigheter från G-10 länderna, vilket för Sveriges del innebär 

Riksbanken och Finansinspektionen.  1988 introducerade Baselkommittén ett system som 

gick ut på att bankernas kapitaltäckningsgrad skulle vara åtta procentenheter ställt i relation 

till eget kapital. Detta system kom att kallas Basel Capital Accord
13

, mer känt som Basel 1 

och hade som mål att gagna banksystemens sundhet och säkerhet samt att jämna ut 

konkurrensen mellan aktiva banker ur ett internationellt perspektiv. I december 1998 

beslutade kommittén att reglerna skulle moderniseras och därmed bli mer riskkänsliga vilket 

resulterade i Basel 2 som innebär en struktur med tre pelare: grundläggande kapitalkrav, 

riskbedömning och tillsyn samt informationskrav.
14

  

 

I sin rapport Finanssektorns stabilitet 2008:18, som lanserades den 15 oktober 2008, skriver 

Finansinspektionen att de fyra storbankerna i Sverige klarat sig relativt bra så här långt, den 

finansiella krisen till trots. Enligt rapporten har den finansiella oron endast åsamkat 

storbankerna en liten ökning av kreditförluster. I rapporten går vidare att läsa att 

storbankernas motståndskraft mot en nedgång i konjunkturen är stark, detta enligt 

prognostiserade kapitaltäckningskvoter för de närmsta åren. I dagsläget har storbankerna ett 

kapital som är runt 92 miljarder högre än minimikravet enligt reglerna. Man förutspår i 

rapporten att kapitalet kommer att öka med 70 miljarder kronor de nästkommande två åren 

                                                           
10

 Sveriges Riksbank, Finansiell stabilitet (2008:1), s. 6. [www.] 
11

 Finansinspektionen, Företagens interna kapitalutvärdering (2005:8), s. 2. [www.] 
12

 Finansinspektionen, Baselkommittén för banktillsyn. [www.] 
13

 Bank for international settlements, History of the Basel Committee and its Membership. [www.]  
14

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav II (2002:8), s. 7. [www.] 
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(allt annat lika), detta i och med att kapitalkravet förmodligen kommer att sänkas i samband 

med att Basel 2 träder in i regelverket till fullo. Planen är att kapitalkravet under år 2009 ska 

beräknas till 80 procent av Basel 1 för att under år 2010 sedan beräknas helt enligt reglerna i 

Basel 2. I dagsläget diskuterar dock Baselkommittén att skjuta på detta införande till följd av 

hur marknadsläget idag ser ut.
15

 

 

1.3 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur de svenska storbankerna förhåller sig till 

kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2 . 

 

1.4  Forskningsfråga 

Problemdiskussionen ovan leder oss till följande frågeställning: 

”Hur uppfattas kapitaltäckningsregelverket Basel 2 av storbankerna i Sverige och hur 

hanteras detta i dess verksamhet?” 

 

1.5 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie till att omfatta de fyra storbankerna i Sverige. 

Anledningen till detta är att de tillsammans innehar en dominerande del av den svenska 

marknaden och att dess storlek sinsemellan torde innebära ett lämpligt urval för att möjliggöra 

jämförelser dem emellan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Sveriges Riksbank, Finanssektorns stabilitet (2008:18), s. 8. [www.] 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens fortsatta disposition förklaras med hjälp nedanstående figur: 

 

 

 

 

 
Figur 1 – Disposition 

 

 

 

 

Kapitel 6 – Slutdiskussion 

I slutdiskussionen presenterar jag svaret på forskningsfrågan och vidare inflikar jag även 

mina egna reflektioner kring ämnet. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

Kapitel 5 – Analys 

I detta kapitel förenar jag den referensram som ligger till grund för denna uppsats med den 

insamlade empirin. 

Kapitel 4 – Empiri 

Empirikapitlet utgörs av en presentation av de primärdata som inhämtats med hjälp av 

intervjuer. 

 

Kapitel 2 – Referensram  

I detta kapitel redogör jag för den referensram som den empiriska studien vilar mot. 

Referensramen syftar till att ge läsaren en ökad förståelse av det ämne jag valt att studera. 

Kapitel 3 – Metod 

Metodkapitlet skildrar mitt tillvägagångssätt vid arbetet med uppsatsen. Här beskrivs de 

urval och tekniker som använts under arbetets gång och i och med detta vill jag ge läsaren 

en uppfattning om studiens trovärdighet. 
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2. Referensram 

 

 

2.1 Risk 

För att överleva och uppnå framgång måste aktörer på marknaden ta risker, ju högre risk desto 

större möjlighet till vinst.
16

 Risker kan i stort sett hanteras på två olika sätt, antingen genom 

att identifiera och hantera dem var för sig eller reducera dem genom att vara 

väldiversifierad.
17

  

 

En av de teorier som försöker förklara begreppet risk är den så kallade spelteorin i vilken man 

separerar två olika tänkbara situationer åt, situation under osäkerhet och situation under risk. 

Osäkerhetssituationen innebär att man inte vet något om vare sig tänkbara utfall eller 

sannolikhet för att dessa ska inträffa. Vid risksituationer har man kunskap om vad som kan 

tänkas inträffa samt sannolikheten för detta ur ett statistiskt perspektiv, däremot saknar man 

kunskap om vad som kommer att hända i framtiden. Vid risksituationer är det möjligt att 

beräkna det förväntade monetära värdet på risken genom att summera alla tänkbara utfall med 

ledning utifrån sannolikheten för att dessa skall inträffa.
18

 Befinner man sig i en 

osäkerhetssituation kan denna överföras till att istället bli en risksituation genom att man 

samlar information. På detta sätt får man en större insikt i vilka konsekvenser olika alternativ 

kan framkalla samt sannolikheten att alternativet förverkligas.
19

 

 

2.1.1 Kreditrisk 

Den största delen av bankernas risktaganden utgörs av kreditrisker
20

 vilket innebär risken att 

en förlust ska uppkomma genom motpartens försummelse i samband med en 

derivatatransaktion.
21

 Traditionellt sett hanteras kreditrisker genom att dessa sprids i 

                                                           
16

 Hull (2007), s. 1f. 
17

 Ibid., s.18. 
18

 Hallgren (2001), s. 148 
19

 Ibid. 
20

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 6. [www.] 
21

 Hull (2007), s. 463. 

I detta kapitel redogör jag för den referensram som den empiriska studien vilar mot. 

Referensramen syftar till att ge läsaren en ökad förståelse av det ämne jag valt att studera. 
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kreditportföljen, därmed minskas den icke-systematiska risken - dock inte den systematiska 

risken.
22

 Icke-systematisk risk är den risk som inte går att förknippa med avkastningen från 

marknadsportföljen, detta kan däremot göras med den systematiska risken.
23

 För att optimera 

riskspridningen bör låntagare och kunder befinna sig på olika områden både geografiskt och 

industriellt sett. Hur god spridningen än är kan dock den systematiska risken aldrig elimineras 

till fullo eftersom spridningen i sig inte skyddas från till exempel globala ekonomiska 

nedgångar.
24

 

 

2.1.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisk definieras som risken för förluster, i och med förändringar i marknadspriser, 

som inträffar både inom och utanför verksamhetens balansräkning.
25

 Dessa risker härleds från 

prisförändringar förenade med räntor, aktiekapital, valutor och råvaror.
26

 

 

2.1.3 Operativ risk 

Den operativa risken innebär risken för att banken drabbas av direkta eller indirekta förluster 

till följd av att verksamheten drabbats av fel, misstag olyckor eller brott.
27

 Det kan handla om 

bristfälliga eller felaktiga interna processer, människor och system eller externa aktiviteter.
28

 

Operativ risk finns inom samhällets alla områden och aktiviteter och den visar sig främst via 

erfarenheter.
29

 Historiskt sett har bankinstitutioner använt sig av riskstyrning under en lång tid 

tillbaka, då även styrning av den operativa risken. I takt med de senaste 15-20 årens snabba 

utveckling på den globala marknaden och inom IT-branschen har nya mätinstrument för risk 

utvecklats och introducerats. I början fokuserades instrumenten på marknads- och 

kreditrisker, och i dagens läge har dessa uppnått en nivå av kvalitativ påverkan. På senare år 

har strålkastarna alltmer hamnat på den operativa risken men det är fortfarande en lång väg 

kvar att gå innan man uppnått en kvalitativ effekt med pålitliga modeller även inom detta 

                                                           
22

 Hull (2007), s. 19. 
23

 Ibid., s. 9. 
24

 Ibid., s. 19. 
25

 Bank for international settlements, Part 2: The First Pillar – Minimum Capital Requirements, s.146. [www.] 
26

 Bank for international settlements , Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, s. 8. 
[www.] 
27

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 8. [www.] 
28

 Kessler (2007), s. 40. 
29

 Ibid., s. 5. 
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område.
30

 Det har spekulerats i många olika principmetoder för att styra den operativa risken 

men inte förrän de senaste fem åren har bankerna och dess ledning börjat diskutera olika 

analysmetoder för att styra denna i sin verksamhet. Denna analytiska inställning delar ett 

komplext problem i flera delar vilket kan innebära att man riskerar att gå miste om viktiga 

attribut, dessutom förändras den operativa risken över tiden och i olika nya miljöer vilka 

skiljer sig åt mellan olika verksamheter.  Många olika metoder för styrning av den operativa 

risken kommer att stötas och blötas inom bankvärlden innan en acceptabel metod för att styra 

denna har utvecklats.
31

  

 

Det finns flera orsaker till att bankerna kan ha svårt att skatta den operativa risken i sin 

verksamhet. Den operativa risken är svår att utkristallisera och differentiera från marknads- 

och kreditriskerna, vidare är den svår att kvantifiera eftersom information angående den ofta 

behöver samlas under en kort tidsperiod för att vara koncis.
32

  

 

2.1.4 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är den risk som förknippas med förluster i och med olika handels- och 

finansierings aktiviteter.
33

 För bankerna innebär likviditetsrisken att de inte kan uppfylla de 

betalningskrav som åligger dem på något annat sätt än att kostnaden för att erhålla 

betalningsmedel till dessa betydligt ökar
 
.
34

 Eftersom bankernas verksamhet till stor del 

handlar om förtroende kan ett skadat sådant innebära att bankerna ställs inför 

likviditetsproblem i och med att inlånade pengar dras tillbaka utan möjlighet för banken att 

låna nya, eller att inlåningskostnaderna kraftigt stiger.
 35

  

 

2.2 Basel 2 

Basel 2 vilar mot tre grundpelare vilka är grundläggande kapitalkrav, riskbedömning och 

tillsyn, samt informationskrav. Den första pelaren, det grundläggande kapitalkravet, utgår från 

att det i banken, vid varje given tidpunkt, ska finnas ett kapital som minst täcker det 

totalbelopp bankens kredit-, operativ- och marknadsrisker uppgår till. Den andra pelaren, 

                                                           
30

 Kessler (2007), s. 39. 
31

 Ibid., s. 5. 
32

 Ibid., s. 39. 
33

 Hull (2007), s. 354. 
34

 Finansinspektionen, Finansinspektionens författningssamling 2000:10, 3 §. [www.] 
35

 Hull (2007), s. 361. 
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riskbedömning och tillsyn, innebär att bankerna inte ska äventyra förmågan att uppfylla sina 

förpliktelser genom en för hög riskbenägenhet. Enligt den tredje pelaren, som behandlar 

informationskravet, ska bankernas information angående riskhantering och kapitaltäckning 

vara offentlig och därmed tillgänglig för allmänheten.
36

  

 

I Finansinspektionens rapport Riskmätning och kapitalkrav från 2001 anges ett antal mål och 

syften med kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2 direktivet. Vad som skiljer dessa mål och 

syften från Basel 1 direktivet är att man utökat med ytterligare ett mål gällande förbättrad 

riskkänslighet samt att behandlandet av olika risktyper blivit mer heltäckande.
37

 Målen som 

anges i rapporten är som följer
38

: 

 Att bidra till stabiliteten i det internationella finansiella systemet genom att bankerna i 

världen är kapitaliserade på ett sunt sätt. 

 Att bidra till att bankerna från olika länder ges likartade konkurrensförhållanden. 

 Att öka riskkänsligheten i systemet genom att låta kapitalkraven mer direkt återspegla 

bankernas faktiska verksamhet och risktagande och samtidigt föra en mer heltäckande 

behandling av olika typer av risk. 

 Att reglerna primärt ska utformas med tanke på internationellt verksamma banker 

men att de underliggande principerna ska vara tillämpliga på alla banker.  

 

Grunden till att ytterligare ett mål tillkommit ligger dels i att de tekniker och produkter som 

finns på de finansiella marknaderna utvecklas i väldigt hög takt och dels i att, när finansiella 

företag skapar stora risker som kan utgöra fara för den finansiella stabiliteten, kunna täcka 

behovet av ett snabbare och mer exakt gensvar från reglering och tillsyn.
39

  

 

Jean-Charles Rochet riktar i och med sin artikel, Rebalancing the 3 Pillars of Basel 2 (2003), 

kritik mot Basel 2 regelverket. Rochet menar att Basel 2 är ett extremt komplext instrument 

som grundar sig på förhandlingar med stora banker. Rochet anser att regelverket för oss 

tillbaka till den tid då bankverksamheten lydde under någon slags faderskapsledande styrning 

från tillsynsmyndigheterna, där dessa skyddade bankerna från att bli utkonkurrerade av 

nyetablerade aktörer. Rochet är av den uppfattningen att tillsynsmyndigheterna bör hålla viss 

                                                           
36

 Finansinspektionen, Kapitaltäckning (Basel 2). [www.] 
37

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 3. [www.] 
38

 Ibid. 
39

 Ibid. 
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distans till bankerna och lägga sin kraft på att övervaka bankernas ageranden, istället för att 

implementera ett extremt komplext regelverk som de största bankerna ändå i slutändan på 

något sätt kommer att kringgå. Rochet menar att det är en angelägenhet att skapa en jämn 

spelplan för den internationella bankverksamheten och att den komplexa utvecklingen av 

bankvärlden kräver att tillsynsmyndigheter i olika länder samordnar sitt arbetssätt med 

varandra. Baselkommitténs främsta uppgift, enligt Rochet, borde vara att utifrån 

marknadsdisciplinen utveckla ett harmoniserat och tydligt arbetssätt för tillsynsmyndigheter 

runt om i världen.
40

  

 

2.3 Basel 2 – De tre pelarna 

2.3.1 Pelare 1: Grundläggande kapitalkrav 

I de tidigare kapitaltäckningsreglerna, enligt Basel 1, tog man hänsyn till bankernas 

marknads- och kreditrisker, det vill säga de risker som är känsliga för prisförändringar. 

Bankernas kapital skulle enligt reglerna uppgå till minst 8 % av bankens riskexponering. 

Kapitalkravet på 8 % gäller även i nuvarande kapitaltäckningsregler, enligt Basel 2, men med 

en förändring av hur man beräknar bankens kreditrisk samt tillägget att man skall ta bankens 

operativa risk i beaktande.
41

 Anledningarna till att regelverket utökats till att även innefatta 

den operativa risken tycks främst vara tre till antalet. För det första befinner sig bankerna i en 

miljö som i och med sin utveckling blir alltmer komplex, detta bidrar till att antalet risker ökar 

i takt med att sannolikheten för mänskliga misstag och därmed datafel ökar. För det andra vill 

regleringsorganen göra bankerna mer uppmärksamma på sina interna system, detta för att 

undvika krascher som den i Barings Bank
42

 på 1990-talet där banken gick under på grund av 

att en anställd arbitragör
43

 började spekulera i valutor utan att någon på bankens huvudkontor 

haft kännedom om detta
44

. Den tredje anledningen är att eftersom kreditrisk beräkningen 

enligt Basel 2 reducerar kapitalkravet hos de flesta banker vill regleringsorganen att ett annat 

kapital ska bidra till att totalkapitalet ungefär blir där utgångspunkten för totalkapitalet var.
45

 I 

och med de förändrade reglerna gällande beräkning av bankens kreditrisk ges inte längre 

någon buffert för andra risker, detta tillsammans med anledningen att den tekniska 

                                                           
40

 Rochet (2003), s. 16f. 
41

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 5. [www.] 
42

 Hull (2007), s. 188. 
43

 En arbitragör är en person som utnyttjar kursskillnader genom valutahandel. 
44

 Hull (2007), s. 49. 
45

 Ibid., s. 188. 
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utvecklingen och införandet av nya finansiella produkter och instrument ökar i snabb takt 

motiverar ett införande av ännu ett reglerat riskområde.
46

 Enligt Basel 2 beräknas minimum 

av kapitalkrav på följande sätt
47

: 

  Totalt kapitalkrav = 0,08*(Kreditrisk + Marknadsrisk + Operativrisk) 

 

2.3.1.1 Kreditrisk enligt Basel 2 

Enligt Basel 2 erbjuds två olika metoder för att beräkna kapitalkrav för bankernas kreditrisk. 

Dessa är schablonmetoden och en metod som bygger på bankernas interna mätmetoder, så 

kallad intern ratingklassificering, IRK. En variant av schablonmetoden fanns även i de 

tidigare kapitaltäckningsreglerna men i och Basel 2 har denna utvecklats.  

 

Schablonmetoden 

Enligt de tidigare kapitaltäckningsreglerna innebar schablonmetoden att man urskiljde 

kapitalkravet med hjälp av olika riskvikter. Storleken på dessa riskvikter berodde på vem som 

var långivare/motpart. Utgångspunkten 100 % svarade mot reglernas kapitalkrav på 8 %, för 

en del motparter var riskvikten lägre. Medlemsstater i OECD-länder hade riskvikten 0 %, 

banker i OECD-länder 20 %, utlåning till privatpersoner och företag med pant i 

bostadsfastighet 50 %. Bortsett från dessa hade riskexponeringen i stort sett uteslutande en 

riskvikt på 100 % mot alla motparter, såväl privatpersoner som företag. 
48

 

 

I och med att de nya kapitaltäckningsreglerna infördes har dessa riskvikter utformats på ett 

annorlunda sätt. Numera bestäms riskvikterna med utgångspunkt i motpartens rating. Rating 

är en form av kreditvärdighetsbetyg och betygsättare till dessa är oberoende 

kreditvärderingsinstitut som finns verksamma på marknaden. Någon uppdelning mellan 

OECD-länder och övriga finns med andra ord inte längre. De nya riskvikternas skala sträcker 

sig från 0 % till 150 %. Eftersom de flesta länder har en rating som denna fungerar detta bra 

för stater. För banker och andra företag blir det dock svårare eftersom endast en minoritet av 

dessa har liknande ratings. I de fall rating saknas hamnar man i gruppen ”Utan Rating” och 

                                                           
46

 Kessler (2007), s. 42f. 
47

 Hull (2007), s. 179. 
48

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 6. [www.] 
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tilldelas därmed en riskvikt enligt schablon.
49

 Ett exempel på hur en ratingtabell kan se ut 

anges nedan
50

: 

 

Riskvikt i procent om motparten är 

Motpartens rating*  stat  bank  annat företag 
AAA – AA-   0  20  20 
A+ – A-   20  50  50 
BBB+ – BBB-   50  50  100 
BB+ – BB-   100  100  100 
B+ – B-   100  100  150 
Sämre än B-   150  150  150 
Utan rating   100  50  100 
* I denna exemplifiering används den skala som tillämpas av det internationella ratingföretaget Standard & 
Poor’s. Motsvarande tabeller får upprättas för att översätta de skalor som används av andra ratingföretag. 
Tillsynsmyndigheten i varje land får godkänna vilka ratingföretag bankerna får använda. 

Figur 2 – Exempel på ratingtabell för kreditrisker 

 

Lawrence J. White drar slutsatsen att Basel 2 kommer att öka efterfrågan på rating men att 

problemet med hur ratingföretag skall certifieras kommer att kvarstå vilket i sin tur hämmar 

utvecklingen i och med att utbudet av certifierade ratingföretag blir begränsat. White anser att 

marknadsaktörerna själva ska avgöra vilken roll ratingföretagen spelar vilket återger en mer 

korrekt bild av marknaden.
51

 

 

Intern ratingklassificering - IRK 

Bankerna kan välja att istället för att använda sig av Schablonmetoden bestämma sina 

riskvikter med utgångspunkt i sina egna kreditklassificeringssystem. Denna metod kallas för 

intern ratingklassificering, IRK
52

. IRK-metoden finns i två olika utföranden, grundläggande 

IRK och avancerad IRK
53

, skillnaden mellan dessa anges lite längre fram. För att bankerna 

ska tillåtas använda IRK krävs godkännande från tillsynsmyndigheten samt att banken måste 

uppfylla vissa krav.
54

 Enligt metoden måste banken värdera ett antal faktorer med 

riskpåverkan för i stort sett varje engagemang, av vilka de främsta är följande:
55

 

 PD (probability of default) = Sannolikheten för fallissemang 

 LGD (loss given default) = Förlustandelen i händelse av fallissemang 

 EAD (exposure at default) = Exponeringens storlek vid fallissemang 

                                                           
49

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 6. [www.] 
50

 Tabellen är hämtad från Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 6. [www.] 
51

 Levich et. al. (2002), s. 5. 
52

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 6. [www.] 
53

 Ibid., s. 7. 
54

 Ibid., s. 6. 
55

 Ibid., s. 7. 
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Faktorerna tillsammans bildar följande ekvation
56

: 

Förväntad förlust = PD*LGD*EAS 

 

Vid den grundläggande IRK- metoden används generella värden för LGD och EAD och dessa 

bestäms av tillsynsmyndigheten. Enligt denna metod behöver banken med andra ord endast 

bestämma värdet för PD, vilket även är det minimikrav som ställs för att få använda intern 

rating. Bankerna kan få tillstånd att beräkna sina LGD och EAD värden själva, detta enligt 

den avancerade IRK- metoden.
 57

 

 

Med hjälp av sina löpande intäkter ska bankerna kunna fylla upp snittvärdet av de förväntade 

kreditförlusterna. Kapitalkravet däremot är avsett för att täcka risken för oväntade förluster. 

Riskvikterna är med andra ord avsedda för att ge uttryck åt att risken, under en viss period av 

tid, ska bli större än man kunnat vänta sig. För både den grundläggande och den avancerade 

IRK-metoden fastställer tillsynsmyndigheten beräkningsformler. Beroende av vilken typ av 

verksamhet banken bedriver ser förhållandet mellan oväntade och förväntade förluster olika 

ut, till följd av detta ska bankerna dela in sin portfölj i olika delar för att kunna använda IRK-

metoden. Uppdelning sker i exponering mot företag, banker, stater och motsvarande, 

hushåll/personliga företagare, finansiering av projekt och innehav av riskkapitalinstrument. 

Ett krav för att bankerna ska kunna använda IRK- metoden är att de kan göra dessa 

indelningar på ett tillförlitligt sätt. För detta krävs information om låntagarnas tidigare 

förmåga till återbetalning, enligt den grundläggande metoden krävs information som sträcker 

sig fem år bakåt i tiden och för den utvecklade metoden är kravet sju år.
58

 

 

2.3.1.2 Marknadsrisk enligt Basel 2 

Enligt Basel 2 ska bankernas beräkna sin marknadsrisk på i princip samma sätt som enligt de 

tidigare kapitaltäckningsreglerna,
59

 vilket innebär ett val mellan två olika metoder.
60

 De 

alternativ som erbjuds är antingen en basmetod eller en alternativ metod. Enligt basmetoden 

beräknas kapitalkravet gällande bankens marknadsrisk utifrån olika schabloner för vart och ett 

                                                           
56

 Finansinspektionen, Att mäta kreditrisk – erfarenheter från Basel 2, s. 1. [www.] 
57

 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 7. [www.] 
58
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59

Ibid., s. 5.   
60

 Bank for international settlements, Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, s. 8. 
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av de olika riskexponeringsområdena
61

, detta innebär att ingen hänsyn tas till eventuella 

samband mellan de olika områdena
62

.  För att använda sig av den alternativa metoden krävs 

godkännande från tillsynsmyndigheten och enligt denna metod tillåts bankerna att härleda sin 

riskberäkning utifrån sina egna interna riskmätningssystem.
63

 Med den alternativa metoden 

beräknar bankerna ett så kallat ”value at risk”-mått, VaR-mått, vilket sedan med hjälp av en 

beräkningsformel omvandlas till ett kapitalkrav. Större banker föredrar ofta denna metod 

eftersom den leder till ett lägre kapitalkrav samtidigt som det återspeglar vinstavvikelser på 

ett bättre sätt.
64

 Enligt VaR-modellen beräknas bankernas kapitalkrav, vid varje given 

tidpunkt, med hjälp av följande formel
65

: 

k*VaR+SRC 

k = multipliceringsfaktor vilken lägsta värdet för är 3 

SRC = Specific Risk Charge 

I formeln används det VaR-värde som är högst av föregående dags VaR-värde och det 

genomsnittliga VaR-värdet för de 60 senaste dagarna. SCR innebär kapitalet för de mest 

sensibla riskerna relaterat till individuella företag, till exempel företagsobligationer.
66

 

 

2.3.1.3 Operativ risk enligt Basel 2 

Enligt Basel 2 ska bankerna i sin styrning av den operativa risken både kunna hantera och 

mäta denna. Vidare ska den operativa risken vid rapportering särskiljas från andra risker.
67

 

Regelverket ger tre olika metoder för beräkning av den operativa risken vilka är som följer
68

: 

 The Basic Indicator Approach (BIA) 

 The Standard Approach (SA) 

 Advanced Measurement Approaches (AMA) 

Som namnen på de olika metoderna antyder är dessa utformade i stigande kultiveringsgrad. 

Bankerna kan själva välja att använda sig av BIA eller SA inom vissa enheter och AMA inom 

andra, däremot är det inte tillåtet att degradera från en modell med högre kultiveringsgrad till 

                                                           
61

 Bank for international settlements, Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, s. 8. 
[www.] 
62

 Hull (2007), s. 176. 
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en med lägre.
69

 För SA- och AMA-metoderna finns tre gemensamma grundläggande kriterier 

för att få använda sig av någon av modellerna
70

: 

 Bankens styrelse måste aktivt övervaka den operativa riskstyrningen 

 Bankens riskstyrningssystem måste vara implementerat i en godkänd miljö 

 Bankens organisation måste utgöras av tillräckliga personalresurser som kan 

kontrollera och redovisa de olika operationella riskområdena 

 

The Basic Indicator Approach (BIA) 

Denna modell står lägst i “rang” och innebär att banken av de senaste tre årens genomsnittliga 

bruttoinkomst måste hålla kapitalet till en viss fast procentsats, en så kallad α – faktor. Några 

fler regler än de som anges av kommitténs riktlinjer i Sound Practices for the Management 

and Supervision of Operational Risk
71

 behöver bankerna inte följa för att använda sig av 

denna metod.
72

 

 

The Standard Approach (SA) 

Basel 2 anger ett antal kvalitativa och kvantitativa aspekter som bankerna måste uppfylla för 

att använda SA-metoden, vilken för övrigt är den metod som står näst lägst (eller om man 

hellre vill näst högst) i ”rang” av de tre metoderna. Utifrån en kvalitativ aspekt kan större 

internationella banker använda sig av SA-metoden om de uppfyller rekvisitet att de har ett väl 

fungerande system för operativ riskstyrning. Bland annat ska banken kunna kommunicera 

information angående den operativa risken genom hela sin verksamhet, ett annat exempel är 

att banken med hjälp av indikatorer, styrkort etcetera, kontinuerligt övervakar och kontrollerar 

sin operativa risk. Ur ett kvantitativt perspektiv förutsätts, för att få använda SA-modellen, att 

bankens verksamhet är indelad i åtta standardenheter. Enligt modellen måste bankens 

genomsnittliga bruttoinkomst de tre senaste åren hålla kapitalet till en viss fast procentsats, en 

så kallad β – faktor, inom var och en av de åtta enheterna. Resultatet av dessa åtta enheters β – 

faktorer är bankens totala riskkapital.
73

 Exempel på hur dessa standardenheter och β – faktorer 

kan se ut ges nedan
74

: 
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Figur 3 – Exempel på utformning 

av standardenheter och β – faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Measurement Approaches (AMA) 

För att använda AMA-metoden krävs, förutom de gemensamma kvalificeringskriterierna, att 

mer specifika och kraftfulla kvantitativa och kvalitativa rekvisit uppfylls. Denna metod är för 

övrigt den som står högst i ”rang” av de tre olika metoderna för att mäta bankens operativa 

risk. Ur den kvantitativa aspekten måste banken bland annat etablera en oberoende 

riskstyrningsfunktion som kan göras ansvarig över utformning och införande av den operativa 

riskstyrningen, vidare måste det även finnas ett väldokumenterat system för den operativa 

risken etcetera. De kvantitativa aspekterna som måste uppfyllas har bland annat att göra med 

hållbarhetsstandarder, scenarioanalyser, företagsmiljö och interna kontrollfaktorer.
75

 

 

2.3.2 Pelare 2: Riskbedömning och tillsyn 

Syftet med den andra pelaren i de nya kapitaltäckningsreglerna är att skapa interaktion mellan 

bankerna och tillsynsmyndigheten när det gäller bankernas rikhanteringssystem och interna 

kontroll. Eftersom reglerna i den första pelaren är av generell karaktär finns ett behov av en 

mer individuellt lämpad bedömning som kan komplettera och täcka upp för de generella 

reglerna. 
76

 Banker och tillsynsmyndighet ska både var för sig och tillsammans arbeta mot 

målet att åstadkomma en allsidig och flexibel värdering av kapitalbehov, risker och 

riskhantering. Bankernas uppgift enligt den andra pelaren är att arbeta med den interna 

kapitalutvärderingen medan tillsynsmyndighetens uppgift är att arbeta med den samlade 

kapitalbedömningen. Bankerna och tillsynsmyndigheten ska bedriva respektive arbete 
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 Finansinspektionen, Riskmätning och kapitalkrav (2001:1), s. 9. [www.] 

Business Lines  Beta factors 

Corporate finance (β1)  18 % 

Trading and sales (β2)  18 % 

Retail banking (β3)  12 % 

Commercial banking (β4)  15 % 

Payment and settlement (β5) 18 % 

Agency services (β6)  15 % 

Asset management (β7)  12 % 

Retail brokerage (β8)  12 % 
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jämsides samtidigt som de för dialoger med varandra. Enligt artikel 123 i Direktiv om 

omarbetning av rådets och Europaparlamentets direktiv 2000/12 ska kreditinstituten ha
77

… 

 

”[…]infört sunda, effektiva och heltäckande strategier och metoder för att fortlöpande 

värdera och upprätthålla internt kapital som till belopp, slag och fördelning enligt 

deras uppfattning är tillräckligt för att täcka arter och nivån på de risker som de är, 

eller kan komma att bli, exponerade för. Dessa strategier och metoder ska regelbundet 

utvärderas internt.” 

 

Enligt samma direktiv som ovan men i artikel 124 anges att tillsynsmyndigheten… 

”… granskar de styrformer, strategier, metoder och mekanismer som kreditinstituten 

infört för… (att) utvärdera de risker som kreditinstituten är, eller kan komma att bli, 

exponerade för. 

- - - fastställa om de styrformer, strategier, metoder och mekanismer … och den 

kapitalbas de förfogar över är tillräckliga. 

De behöriga myndigheterna ska fastställa hur ofta och hur ingående översyn 

och utvärdering enligt punkt 1 ska genomföras… Förnyad översyn och utvärdering 

ska ske minst en gång årligen.” 

 

Inom den första pelarens ramverk behandlas marknads-, kredit- och operativa risker. Inom 

ramverket för den andra pelaren breddas detta spektrum till att gälla alla de risker en bank kan 

exponeras för.
78

 I sin rapport Företagens interna kapitalutvärdering – att bedöma kapital 

behovet under Basel II (2005:8) anger Finansinspektionen att det kan handla om följande 

risker:
79

 

 Strategisk risk – institutionella förändringar och förändringar i grundläggande 

marknadsförutsättningar som kan inträffa. 

 Intjäningsrisk – löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat. 

 Ryktesrisken – risken att drabbas av försämrat anseende på marknaden, i media etc. 

 Likviditetsrisk – risken att man i vissa lägen kan få svårigheter med 

kapitalförsörjningen.  

                                                           
77

 Finansinspektionen, Företagens interna kapitalutvärdering (2005:8), s. 6. [www.] 
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 Koncentrationsrisk – engagemang koncentrerade till ett begränsat antal kunder, till 

en viss bransch eller geografiskt område etc innebär sårbarhet. 

 Konjunkturella risker – man kan via sin utlåning eller på annat sätt vara känslig för 

konjunkturvariationer. 

 Dessa ovan nämnda risker, i likhet med riskerna som behandlas inom ramen för den första 

pelaren, är till viss del beroende av varandra.
80

 För att ge ett målande exempel kan 

förändringar i grundläggande marknadsförutsättningar (strategisk risk) till exempel bidra till 

att de löpande intäkterna minskar (intjäningsrisk).  

 

2.3.3 Pelare 3: Informationskrav 

Den tredje pelaren i Basel 2 ställer krav på förbättrad informationsgivning från, och 

genomlysning i, bankerna. För att kunna bedöma bankernas finansiella styrka och riskprofil 

behöver kunder, investerare och övriga motparter information, vilket även understödjer en 

drivkraft för bankerna att agera på ett sätt som bidrar till att systemriskerna minskar. Den 

tredje pelaren, med ökad informationsgivning och förbättrad genomlysning, gynnar 

stabiliteten i och med att man drar nytta av marknadskrafterna.
81

 

  

Enligt den tredje pelaren ska bankernas styrelser ha fastställt ett handlingsprogram för 

informationsgivningen. Detta handlingsprogram ska skildra på vilket sätt bankerna publicerar 

information angående bankens risktagande, utveckling och ekonomiska ställning. För den 

offentliga informationen ska bankerna även ha metoder för att bedöma resultatet av 

informationens effektivitet och riktighet, dessa metoder ska utvärdera informationens 

väsentlighet och frekvens. Styrelsen ska också ha utformat ett handlingsprogram för 

risktagande. Även information om riskkontrollens organisering och uppbyggnad, 

organisationsstruktur, riskhanteringssystem och rapporteringsvägar skall lämnas.
 
Bankernas 

riskhanteringssystem ska med jämna mellanrum genomgå en oberoende kontroll, kravet är 

minst en gång per år.
82

  

 

Gällande det riskbärande kapitalet i bankerna ska information bland annat lämnas angående 

storlek på kapitalbasen och dess uppbyggnad, vilka principer man använt sig av vid värdering 
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av poster i balansräkningen, hur man värderat kreditförluster, hur och om kapitalbasen 

påverkas av orealiserade vinster/förluster, skatternas effekt på kapitalbasen och så vidare.
83

 

 

Riskinformationen som bankerna skall avge har i uppgift att spegla en holistisk bild av alla de 

risker banken exponeras mot. I normala fall är kreditrisken den risk som anses mest 

betydande och för denna ska bankerna lämna information angående bland annat de totala 

riskvägda tillgångarnas belopp, storlek på kreditförluster, vilka finansiella instrument man 

använder sig av för kreditriskreducering etcetera. 
84

 

 

2.4 Bedömning av likviditetsrisk – nya principer 

I september 2008 presenterade Baselkommittén en ny rapport med rekommendationer till 17 

principer för sund hantering av likviditetsrisker. I stort behandlar dessa principer bland annat 

följande områden
85

: 

 Utarbeta tolerans mot likviditetsrisker 

 Bevara en lämplig nivå av likviditet inom verksamheten 

 Vikten av att sprida likvida intäkter, kostnader och risker över verksamhetens alla 

områden 

 Identifiering och mätning av hela likviditetsrisk spektrumet, även de likviditetsrisker 

som kan uppkomma av ren tillfällighet 

 Utformning och tillämpning av stresstest scenarios  

 Utarbeta en kraftfull och funktionsduglig finansieringsplan för  osäkra tider 

 

Samtidigt har även Committee of European Banking Supervisors (CEBS), som är den 

europeiska banktillsynskommittén, tagit fram rekommendationer angående likviditetsrisken 

för alla värdepappersbolag och kreditinstitut inom EU. Rekommendationerna kommer att 

implementeras i kapitaltäckningsdirektivet i samband med att detta genomgår en översyn. 

Finansinspektionen skriver på sin hemsida att under tiden detta arbete pågår förväntar de sig 

att rekommendationerna följs.
86
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3. Metod 

 

 

3.1 Metodansats 

Vid en empirisk undersökning finns alltid en viss risk för att resultatet är något som skapats 

av själva undersökningen till följd av att den naturliga miljö eller situation som undersöks ofta 

blir påverkad. För att kunna avgöra i vilken utsträckning resultatet av undersökningen 

återspeglar en sann bild av verkligheten eller om det orsakats av den metod vi använt oss av 

behövs kunskap, så kallad metodkunskap.  En bra metodkunskap hjälper till att utkristallisera 

de metodologiska och substantiella förklaringarna ur resultatet, det vill säga det resultat som 

orsakas av metoden och det resultat som orsakas av verkligheten.
 87

 I princip erbjuds två olika 

utgångspunkter för att fånga in kunskap om det fenomen man har för avsikt att studera, man 

talar om induktiv respektive deduktiv metod. Den induktiva metoden är den minst 

formaliserade av de två och kan kallas upptäcktens väg medan den deduktiva metoden snarare 

beskriver bevisandets väg.
88

 Det induktiva angreppssättet kan sägas gå ”från empiri till teori” 

medan den deduktiva går i motsatt riktning, ”från teori till empiri”.
89

 Den induktiva metoden 

har kritiserats på grund av uppfattningen att människan aldrig kan ställas inför en företeelse 

med ett helt opåverkat och öppet sinne, kritikerna menar att informationen på ett eller annat 

sätt alltid påverkas av människans inlärda fördomar. Kritiken mot den deduktiva metoden, å 

andra sidan, riktar sig mot att denna metod skulle vara en form av självuppfyllande profetia 

där forskarna endast finner vad de har för avsikt att finna vilket resulterar i att informationen 

blir starkt begränsad. I dagens läge talar man vanligen om ansatser vilka är mer eller mindre 

öppna till sin karaktär, istället för att ansatsen betraktas som helt induktiv eller helt deduktiv.
90

 

 

Som utgångspunkt för min uppsats har jag valt att använda mig av en induktiv ansats av mer 

öppen karaktär där stora delar av resultatet styrts av den empiri jag samlat in. Mitt syfte med 
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uppsatsen är inte att försöka bevisa någonting utan snarare undersöka och beskriva hur ett 

förhållande ter sig. Eftersom mina förkunskaper inom ämnet varit begränsade i relation till 

hur omfattande ämnet verkligen är har jag försökt att gå in i undersökningen utan några 

förutfattade meningar. Med det menar jag inte att jag gått in i undersökningen helt opåverkad 

och med ett helt öppet sinne eftersom det är svårt att kontrollera vad som sker i det omedvetna 

och hur detta påverkar studien. Dock har jag hela tiden försökt påminna mig själv om att hålla 

en så öppen attityd och neutral position som möjligt, som rådande omständigheter tillåtit. 

 

3.2 Forskningsmetod 

Den induktiva ansatsen är ofta förknippad med kvalitativa tillvägagångssätt vid 

informationsinsamling, detta eftersom kvalitativa metoder är mer öppna för information än de 

kvantitativa. De kvantitativa metoderna förknippas ofta med den deduktiva ansatsen eftersom 

man vid kvantitativ informationsinsamling ofta har givna svarsalternativ och fasta frågor 

vilket innebär att informationsinsamlingen begränsas.
91

 

 

Den kvalitativa metoden lämpar sig mycket bra i situationer där man inte har så mycket 

kunskap om det fenomen man har för avsikt att studera. Upplägget med en kvalitativ metod 

syftar till att generera kunskap om hur människor tolkar och förstår en viss given situation och 

metoden lämpar sig för att få en nyanserad beskrivning av denna.
92

 En fördel med den 

kvalitativa metoden är att den har en hög intern giltighet vilket innebär att den ofta genererar 

den ”rätta” förståelsen eftersom det är de undersökta som fastställer vad som är den ”riktiga” 

förståelsen.
93

 En annan fördel med kvalitativa metoder är att de ger en helhetsbild vilket i sin 

tur ger möjlighet till en bredare förståelse för sammanhang och sociala processer.
94

 Nackdelar 

med kvalitativa metoder är bland annat att den är resurskrävande, detta eftersom intervjuerna 

ofta tar lång tid, vidare kan den insamlade informationen vara väldigt nyanserad vilket kan 

leda till problem vid tolkning av denna.
95

 

 

I de fall man på förhand har god kunskap om fenomenet man vill undersöka lämpar sig istället 

den kvantitativa metoden. Metoden syftar till att beskriva ett fenomens omfattning eller 
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frekvens.
96

 Den kvantitativa metoden medför att informationen blir standardiserad vilket i sin 

tur medför att informationen blir lätthanterlig. Den kvantitativa metoden har en hög extern 

giltighet eftersom den inte är lika resurskrävande som den kvalitativa. Mindre resurskrävande 

metoder innebär att man kan fråga många uppgiftslämnare vilket gör urvalet mer 

representativt detta leder sedermera till möjligheten att generalisera informationen från 

uppgiftslämnarna till att gälla alla som vi har intresse att göra uttalanden om. Den kvantitativa 

metoden kan dock medföra att undersökningen får en ytlig karaktär eftersom det är svårt att 

gå på djupet med metoden och istället för detta får man ofta nöja sig med att mäta relativt 

enkla omständigheter.
97

 

 

Eftersom jag inledningsvis inte hade någon kunskap om hur bankerna upplever Basel 2 

regelverket och för att erhålla en nyanserad bild av detta har jag i min undersökning använt 

mig av kvalitativ metod. Detta med förhoppningen att åstadkomma en ökad förståelse av det 

fenomen som jag valt att studera, hur bankerna förhåller sig till kapitaltäckningsregelverket 

Basel 2. Vid informationsinsamlingen har jag inte använt mig av några frågor som utformats 

med fasta svarsalternativ utan frågorna har mer haft karaktären av öppenhet. Frågornas 

utformning har medfört att den insamlade informationen inte blivit standardiserad utan istället 

har den bidragit till en vidare insikt i sammanhanget.  

 

3.3 Datainsamling 

Undersökningars resultat påverkas i hög grad av den datainsamling som inkluderats i 

undersökningen
98

, man skiljer här på primärdata och sekundärdata.   

 

3.3.1. Primärdata 

Primärdata utgörs av information som för första gången samlas in, direkt från grupper eller 

personer genom exempelvis intervjuer eller observationer, denna typ av datainsamling är 

utformad för en viss frågeställning.
99

 De primärdata som jag samlat in för denna uppsats 

utgörs av intervjuer, vilka alla genomfördes under vecka 51 2008.  

 

                                                           
96

 Jacobsen (2002), s. 149. 
97

 Ibid., s. 146f. 
98

 Ibid., s. 161. 
99

 Ibid., s. 152. 



23 

 

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är information som ursprungligen samlats för att klarlägga en annan 

problemställning eller annat ändamål. I detta fall inhämtar inte forskaren sin information 

direkt från en källa utan använder sig av material insamlat av andra.
100

 De sekundärdata som 

använts i denna uppsats har inhämtats från diverse litteratur, dels från Mittuniversitetets 

bibliotek i Östersund och dels från författarens egna studieböcker, samt från olika källor på 

Internet. Den del av litteraturen som kommer från Mittuniversitetets bibliotek söktes fram i 

bibliotekskatalogen MIMA med hjälp av sökord som Risk, Risk Management, Basel 2 och 

Riskstyrning. De källor som använts från Internet utgörs till störst del av olika dokument 

publicerade på www.fi.se, www.riksbank.se och www.bis.org (Baselkommitténs hemsida), 

men information har även inhämtats från andra hemsidor, däribland de fyra storbankernas. 

Vidare har även vetenskapliga artiklar sökts fram för att underbygga denna uppsats 

referensram. Vid sökningen använde jag Google Scholar som sökmotor och sökord som 

användes var bland annat Basel, Basel 2, Kapitaltäckningsregelverk, Risk och Risk 

Management. 

 

3.4 Urval 

Genom kvalitativa intervjuer vill man uppnå en mer djupgående och holistisk bild av det 

fenomen man studerar, således blir urvalet av undersökningspersoner en viktig del för 

undersökningen. Representeras urvalet inte av personer med tillräcklig kunskap om det 

område man valt att studera blir resultatet av undersökningen troligtvis inte speciellt 

värdefullt,
101

 har personerna däremot kunskap som är ändamålsenlig med undersökningen kan 

detta bidra till ökat informationsinnehåll.
102

 Vid kvalitativa undersökningar styrs urvalet av 

personer utifrån det syfte man har med undersökningen.
103

 Syftet med denna uppsats är, som 

tidigare angetts ”att undersöka hur de svenska storbankerna förhåller sig till 

kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2”. Med utgångspunkt i uppsatsens syfte verkar det 

logiskt att välja intervjupersoner från storbankerna, vidare bör dessa intervjupersoner 

lämpligen ha tillräcklig kunskap om kapitaltäckningsregler och likviditetsrisk. Mitt urval av 

respondenter representeras av en person från respektive storbank, det vill säga 
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Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, med kunskap inom det område jag valt att 

undersöka. Respondenterna besitter kunskap inom riskhantering och tillämpning av 

kapitaltäckningsregelverket i bankens verksamhet vilket utgör väsentlig kunskap för denna 

uppsats syfte och har bidragit till en djupare helhetsbild av det problemområde uppsatsen 

grundar sig på.  

 

3.4.1 Storbankerna – en kort presentation 

3.4.1.1 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades år 1871 under namnet Stockholms Handelsbank och noterades på 

Stockholms handelsbörs två år senare, 1873.
104

 Antalet bankkontor i Sverige uppgick den 30 

juni 2008 till 461 stycken, under de senaste 15 åren har man utökat bankverksamheten till de 

övriga nordiska länderna vilket innebär att man vid nyss nämnda tidpunkt även hade 40 

kontor i Danmark, 44 i Finland och 46 i Norge. Från år 2000 är Handelsbanken också 

verksam i Storbritannien där man i juni 2008 hade 49 bankkontor. Utöver sin verksamhet i 

norden och Storbritannien har Handelsbanken 35 bankkontor och fyra representantkontor i 

andra länder, totalt sträcker sig verksamheten över 22 länder i världen.
105

  

 

3.4.1.2 Nordea 

1820 öppnade Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn vilken har kommit att bli den äldsta 

banken inom Nordeakoncernen.
 
Nordea bildades 2001 efter att finsk-svenska 

MeritaNordbanken gick samman med danska Unibank och norska Christiania Kreditkasse och 

banken är vid dags dato även verksam i Baltikum, Luxemburg och Polen
106

 med totalt cirka 

1 400 bankkontor
107

.  

 

3.4.1.3 Skandinaviska Enskilda Banken 

År 1856 startades Sveriges första privata bank, Stockholms Enskilda Bank, av André Oscar 

Wallenberg. Den 1 januari 1972 bildas Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, efter att 

Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank gått samman.
 108

 Av SEB:s drygt 630 
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bankkontor
109

 finns lite mer än 200 i Sverige, 174 i Tyskland
110

 och övriga är belägna i 

Estland, Lettland och Litauen samt Ryssland och Ukraina. SEB:s  huvudfokus ligger på norra 

Europa men de finns även representerade runt om i övriga världen.
111

  

 

3.4.1.4 Swedbank 

År 1820 bildades en sparbank i Göteborg och blev därmed Sveriges första sparbank. Idén med 

en sparbank välkomnades av Sverige och år 1928 uppgick antalet svenska sparbanker till 498 

stycken. För att få en starkare ställning på marknaden började dessa banker sedan i stor 

utsträckning att gå samman. 1997 bildades FöreningsSparbanken och denna förvärvade 

fristående sparbanker, vilket till största del innefattade Föreningsbankens kontorsrörelser på 

olika orter. På årsstämman i april 2006 togs beslutet att ett gemensamt namn för koncernen 

skulle införas och legalt gick namnbytet igenom den 8 september nyss nämnda år. Koncernen 

fick namnet Swedbank.
112

 Swedbank har 459 kontor i Sverige, 299 i Estland, Lettland och 

Litauen och 191 i Ukraina. Därutöver bedrivs även verksamhet i följande städer: Helsingfors, 

Kalingrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t 

Petersburg och Tokyo.
113

 

 

3.5 Tillvägagångssätt - Intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett intervjuunderlag ut till respondenterna och 

vidare informerades även dessa om uppsatsens problemställning och syfte. Anledningen till 

att frågorna skickades ut innan själva intervjutillfällena var att ge respondenterna en möjlighet 

till att förbereda sig inför intervjun med förhoppning om att därmed kunna ge mig väl 

genomtänkta svar. För att behålla intervjun på en naturlig nivå och för att försöka undvika att 

respondenterna avlämnade allt för förkonstruerade och standardiserade svar kompletterade jag 

med ytterligare frågor under själva intervjutillfället. En intervju kan vara mer eller mindre 

öppen till sin karaktär men oftast är även den öppna intervjun strukturerad i viss utsträckning, 

dock bör den inte vara strukturerad på ett sätt med fasta frågor och svarsalternativ. Vid 

förstrukturering av en intervju bestämmer man vilka områden som intervjun ska belysa men 

man tillåts ändå att kvarhålla en öppen nivå på intervjun. Med hjälp av förstrukturering 
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undviker man att insamlad data blir alltför komplex och svåranalyserad.
114

 De intervjuer jag 

genomförde var öppna till den grad att de var förstrukturerade med hjälp av ett 

intervjuunderlag vilket innehöll frågor som fokuserade på de områden jag ansåg vara 

relevanta för min undersökning. Intervjuunderlaget var inget som följdes slaviskt under 

intervjutillfällena utan det gavs möjlighet till utsvävningar och följdfrågor där detta kändes 

naturligt och lämpligt.  

  

Intervjuerna genomfördes via personliga möten eftersom fysisk närvaro hjälper till att 

undvika eventuella missförstånd och felbedömningar på ett bättre sätt än vad som erbjuds vid 

till exempel telefonintervjuer. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare men för 

att underlätta analysprocessen gjorde jag även en del anteckningar där jag ansåg detta 

behövligt. Intervjuerna varade mellan 50 och 90 minuter, vilket inte var för kort tid för att få 

fram relevant och djupgående information men inte heller för lång tid så att respondenten och 

även jag själv blev uttröttade
115

. Varje intervju avslutades med att respondenten gavs 

möjlighet att tillägga något som han eller hon ansåg vara relevant för min studie.  

 

3.6 Tillvägagångssätt - Analys 

Ur ett förenklat perspektiv består analysprocessen av tre faser vilka är beskrivning, 

systematisering och kategorisering samt kombination. Beskrivning går ut på att vi som 

undersökare försöker att erhålla en så djuplodande och uttömmande beskrivning av våra data 

som möjligt. Detta innebär till exempel att intervjuer ska registreras på ett så grundligt sätt 

som möjligt. För att möjliggöra förmedling av den information vi samlat in krävs att denna 

systematiseras och kategoriseras, detta innebär att vi gör en sållning och förenkling. Med 

hjälp av detta steg i analysprocessen erhåller vi en bättre överblick och kan bättre 

kommunicera informationen till andra. Vid den tredje fasen i analysprocessen, kombination, 

tolkar vi informationen och i denna fas försöker vi utkristallisera orsaker, meningar, gör 

försök till att generalisera eller strukturera data. När vi vid undersökningar använder oss av en 

kvalitativ metod ska vi försöka ta med den information som är relevant. För att lyckas med 

detta bör analysen inledningsvis vara öppen i sin karaktär för att därefter successivt skala av 
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informationen för att komma åt det mest centrala. Analysen innebär även en 

berikningsprocess där nya begrepp införlivas för att beskriva de företeelser vi finner.
116

 

  

Vid min analysprocess transkriberade jag först de inspelade intervjuerna för att därefter 

identifiera och urskilja de fakta som var av betydelse för min uppsats. Vidare gjorde jag sedan 

tolkningar med hjälp av min sekundärdata och tillägg med mina egna uppfattningar och 

föreställningar över det som framkommit under intervjuerna. 

 

3.7 Validitet & Reliabilitet 

Den empiri som insamlas för en undersökning bör uppfylla kriterier som validitet och 

reliabilitet.
117

 Detta eftersom intresset med en undersökning ligger i att åstadkomma en hög 

grad av överrensstämmelse mellan teori och empiri.
118

 

 

Kriteriet för validitet innebär att empirin ska vara relevant och giltig, vilket i sin tur innebär 

att det man mäter hos sitt urval även ska vara representativt för en större urvalsgrupp vidare 

ska det man mäter också vara det man hade för avsikt att mäta. Relevans och giltighet går att 

dela in i undergrupper som intern- och extern- relevans och giltighet. Med intern relevans och 

giltighet, intern validitet, åsyftas att undersökarens uppfattning om vad som mäts stämmer 

överrens med det som i verkligheten mäts. Den externa relevansen och giltigheten, extern 

validitet, talar om för oss ifall resultatet av våra mätningar går att generalisera, det vill säga 

applicera på andra områden och situationer.
119

 För att åstadkomma en hög intern validitet har 

jag evaluerat olika angreppssätt för att sedan välja det som jag ansåg lämpade sig bäst för 

uppsatsens syfte. Vidare skickades, som tidigare anförts, ett intervjuunderlag ut till 

respondenterna innan själva intervjutillfället vilket gav dem en möjlighet till att själva skapa 

sig en bild av intervjuns innerbörd och därmed kunna avge mer relevanta svar för 

undersökningens syfte. Innan underlaget för intervjun skickades ut till respondenterna 

betraktades detta av en utomstående person för att på detta sätt erhålla en ökad inblick i 

huruvida underlaget var förenligt med studiens syfte, vilket höjer den interna validiteten 

ytterligare. Studiens externa validitet kan ifrågasättas. Å ena sidan intervjuades respondenter 
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från var och en av de fyra svenska storbankerna vilket representerar ett bra urval från de 

största bankaktörerna på den svenska marknaden, men å andra sidan kan man ställa sig frågan 

om undersökningen hade fått ett annorlunda utfall om respondenterna utgjorts av andra 

personer än de som deltog vid intervjuerna? Vidare kan tänkas att respondenterna utelämnat 

viss information på grund av deras beroendeställning till sin arbetsgivare. För att ändå uppnå 

en så hög extern validitet som omständigheterna tillät valdes respondenter med hög kunskap 

inom det aktuella området.  

 

Att empirin är reliabel innebär att den är trovärdig och tillförlitlig.
120

 Reliabiliteten ger svar på 

i vilken utsträckning tillfälligheter har påverkat det resultat man erhållit genom de 

mättekniker man använt sig av. En hög reliabilitet innebär att man på ett exakt och säkert sätt 

mätt just det man hade för avsikt att mäta.
121

 För att uppnå en hög nivå av reliabilitet vid en 

undersökning bör man, så långt det går, kontrollera att otillförlitliga omständigheter undviks 

detta innebär att man vid registrering och kodning av data måste vara vaksam att detta sker på 

ett korrekt sätt.
122

 För att erhålla en hög reliabilitet skall intervjusituationerna under alla 

omständigheter vara standardiserade men kvalitativa intervjuer kräver en låg grad av just 

detta
123

 vilket kan leda till att studiens reliabilitet kan ifrågasättas. För att ändå erhålla en så 

hög reliabilitet som möjligt har jag under intervjutillfällena försökt att inta en neutral position 

där jag inte ställt några frågor av ledande karaktär. Efter att jag transkriberat och sammanställt 

det material som inhämtades vid intervjuerna skickades sammanställningar till respektive 

respondent som fick gå igenom materialet och kontrollera att jag uppfattat dem rätt, vilket 

bidrar till en ökad reliabilitet.  Ett ytterligare problem för studiens reliabilitet kan vara att 

respondenten ser intervjutillfället som ett representationstillfälle vid vilket de är mer 

intresserade av att återge en korrekt bild av sig själva istället för att ärligt svara på de frågor 

som ställs.
124

 

 

3.8 Källkritik 

När vi nyttjar sekundärdata har vi själva ingen kontroll över de omständigheter som kan 

påverka datas tillförlitlighet, många gånger saknar vi kunskap om hur till exempel 
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insamlingsprocessen gått till eller vilka mätmetoder som använts.
125

 Till följd av detta är det 

viktigt att vara källkritisk. Basel 2 är ett relativt nytt regelverk vilket medför att litteratur, 

rapporter och dokument kring ämnet inte precis utgör hyllmeter efter hyllmeter på landets 

bibliotek eller bokhandlar utan snarare är utbudet väldigt knappt. Detta kan å andra sidan 

påvisa studiens aktualitet. De sekundärdata jag använt mig av vid min undersökning hämtades 

till stor del utifrån erkända och väletablerade institutioner som bland annat 

Finansinspektionen och Riksbanken som är myndigheter vilkas rapporter och dokument 

därmed borde ha en hög tillförlitlighetsgrad.  
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4. Empiri 
 

 

 

4.1 Handelsbanken 

Magnus Hultén var respondent från Handelsbanken och han är utbildad Civilekonom vid 

Stockholms Universitet. Hultén har jobbat i Handelsbanken i 19 år och är idag chef över en 

arbetsgrupp på 10 personer som ansvarar för beräkning, analys och rapportering av bankens 

kreditrisker. I arbetsgruppens uppgifter ingår även kvalitetssäkring av det interna 

riskklassificeringssystemet. Totalt arbetar runt 40 personer med den centrala riskkontrollen i 

Handelsbanken varav dessa ungefär 20 personer med kreditrisker. 

 

4.1.1 Tillämpning av Basel 2 

Första kvartalet 2006 påbörjades arbetet med att successivt implementera Basel 2 internt i 

Handelsbankens verksamhet och därefter externt i januari 2007, i samband med att reglerna 

infördes i svensk lag. Implementeringen av reglerna medförde ingen större förändring vad 

gäller synen på risk men däremot hur risken identifieras, där ett stort arbete lagts ner för att 

maskinellt kunna ta fram och beräkna denna. Tidigare hade banken ingen portföljsyn utan 

varje specifik kund behandlades var för sig, kontoren arbetar fortfarande på detta sätt men på 

central nivå har man däremot andra metoder för att mäta vilka risker som faktiskt finns. 

Implementeringsprocessen har kommit långt mer än hälften men är ännu inte helt klar vilket 

den å andra sidan kanske heller aldrig blir med tanke på att det alltid kommer att finnas en 

viss dynamik på marknaden med nya produkter, system och så vidare. Bankens målsättningar 

med Basel 2 var väldigt tydliga: baserat på sin historiska förlustnivå, som var lägre än de 

andra bankernas, ville Handelsbanken med intern riskklassificering som grund gynnas relativt 

sett de andra bankerna vid övergång till Basel 2. Det som gjordes var att jämföra bankens 

kapitalkrav under Basel 1 med kapitalkravet de fick under Basel 2 och detta ställdes sedan i 

relation till de andra bankernas kapitalkrav under Basel 1 respektive Basel 2. Det 

utkristalliserades då att Handelsbankens kapitalkrav reducerats ganska klart jämfört med de 

I detta kapitel presenteras den primärdata som inhämtats med hjälp av intervjuer. 
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andra bankernas, relativt sett och därmed fick Handelsbanken klarhet i att de uppnått sitt 

effektmål i processen. Respondenten anser att regelverket är flexibelt eftersom det går att 

tillämpa på många områden inom banken och kan inte på rak arm komma på något område 

inom kreditrisker där regelverket inte skulle vara applicerbart. Regelverket upplevs inte vara 

svårt att förstå men att det däremot inte riktigt håller resonemangsmässigt på vissa punkter. 

Komplexiteten med regelverket anser respondenten ligga i att få ihop bankens hela portfölj 

och att det ska mätas en risk på exponeringarna var i världen de än dyker upp. 

 

4.1.2 Basel 2 och den finansiella marknaden 

Basel 2 har inte medfört att kapitaliseringen förändrats nämnvärt Handelsbankens verksamhet 

men däremot har regelverket skapat bättre förutsättningar att kunna räkna på vilket kapital 

som behövs under olika konjunktursituationer. Detta upplever respondenten som ett bra 

redskap för att kunna överleva hur tufft det än ser ut på marknaden. Eftersom man med Basel 

2 fått mer sofistikerade verktyg för riskidentifiering möjliggör detta att man kan jobba med att 

optimera kapitalbasen, till exempel genom olika riskscenarier. Arbetet med att optimera 

kapitalbasen pågår ständigt i banken och är även något som kommuniceras med 

Finansinspektionen, andra myndigheter, investerare och externa ratinginstitut. Respondenten 

upplever inte att ratinginstituten har svårt att förstå regelverket som sådant men att de ändå får 

problem eftersom banker i olika länder kommit olika långt i sin implementering av Basel 2. 

Ratinginstituten jämför banker i olika länder runt om i världen med varandra och när dessa 

implementerat Basel 2 i olika utsträckning blir det svårt för ratinginstituten att göra 

jämförelser. Respondenten refererar till USA när vi kommer in på huruvida regelverket 

lyckats bidra till att förbättra stabiliteten på den internationella finansmarknaden: 

”Den största delen av författarna till regelverket var amerikaner. Själva i USA så har 

de ju inte infört Basel 2 än och det är de som har drabbats mest. Det var där hela 

finanskrisen startade. Så USA är verkligen en liten sorglig del på det sättet som ger 

exempel på att något inte har fungerat.” 

Respondenten menar att tillsynsmyndigheten i USA nog kunnat reagera snabbare på 

migrationerna om de haft Basel 2 implementerat i sitt regelverk och därmed inte fortsatt att ge 

ut nya struktureringar i vissa värdepapper och så vidare. Anledningen till att de skulle ha 

kunnat reagera snabbare beskriver respondenten på följande sätt: 
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”Det här är ett jättestarkt instrument för myndigheterna att följa riskerna i varje bank i 

och med att migration från kvartal till kvartal syns igenom i den rapport som vi lämnar. 

Sen är det alltid så att finansmarknaden är väldigt kreativ att hitta på nya saker, så att 

det hade hindrat finanskrisen helt det kan man inte säga. Men mindre djup genom att 

man förhoppningsvis hade kunnat se signaler tidigare och kunna ta sällning.” 

Respondenten kan inte se att regelverket jämnat ut konkurrenskraften mellan olika banker i 

olika länder men tycker däremot att det är viktigt att man behåller den utjämnande 

konkurrenskraft som först kom med Basel 1. Även om vissa nationella avvikelser kan 

förekomma bör grundsyftet vara level-playing-field vilket möjliggör att banker kan etablera 

sig i andra länder och konkurrera på de villkor som landet erbjuder. På samma sätt ska även 

utländska banker kunna etablera sig på den svenska marknaden och då vara med och tävla på 

de villkor som ges på Sverigemarknaden och inte gynnas av lokala regelverk i sitt hemland.  

Respondenten anser att regelverket går att tillämpa på alla banker också de mindre, och att 

även dessa får en effekt jämfört med Basel 1. Däremot kan det vara svårt för de mindre 

bankerna att tillämpa IRK metoder eftersom man för dessa behöver mycket egen data. Små 

banker kan ha svårt att generera detta till följd av att de måste komma upp i ett antal 

observationer med fallissemang och förluster för att kunna räkna på hur stora riskerna faktiskt 

är. Respondenten ser en orättvisa med att det är så många kvalitativa mått som måste 

uppfyllas för att få använda IRK metoden och ger ett exempel på att om en bank på en ort inte 

kan uppfylla kraven medan andra större banker samma ort lyckas få tillstånd för IRK innebär 

detta att dessa banker får ett lägre kapitalkrav relativt banken utan IRK, även om banken utan 

IRK får ett lägre kapitalkrav med Basel 2 relativt Basel 1.  

 

Många av de problem som följt med de nya produkter och tekniker som kommit på 

finansmarknaden tror respondenten bestått i att man inte sett hur risken i slutändan faktiskt 

sett ut utan istället satt hög tilltro till olika ratinginstitut, vilka till följd av sina 

bedömningstekniker gett vissa produkter en hög externrating utan att egentligen analysera var 

i risken ligger. Respondenten tror att det inte går att undvika att det alltid kommer att komma 

nya tekniker, produkter och struktureringar på marknaden och även om man lär sig av misstag 

så kommer nya misstag begås. Anledningen till detta beskriver respondenten vara för att 

intresset att tjäna pengar är så stort och att man under perioder då det går bra och tjänar 

mycket pengar blir mer riskbenägen. Respondenten anför dock att Handelsbanken har en 

relativt låg aptit på risk och inte går in i saker eller avtal som de inte till fullo förstår. 
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”Risken för en bank kan ju vara en sak. Men risken utifrån tillsynsperspektiv det är att 

hela det finansiella systemet kraschar: Gemene man kan inte lita på att de betalningar 

de utför verkligen kommer fram och att sparpengar verkligen är tryggade. Det är just 

därför kapitaltäckningsreglerna finns för att säkra så att säga finansiella systemet, 

skapa trygghet i det. ” 

 

4.1.3 Pelare 1: Grundläggande kapitalkrav 

Bankens riskvikter upplevs vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna jämföras med andra 

banker men de metoder som används vid extern rapportering till Finansinspektionen skiljer 

sig från de metoder som används internt. Detta menar respondenten har att göra med hur den 

interna risksynen ser ut i verksamheten. Det har varit ett komplext arbete att utforma 

beräkningsapparaterna för riskvikterna eftersom det finns så många undantag inom olika 

områden.  

 

Den svåraste risken att bedöma i verksamheten anser respondenten vara den operativa och i 

dagsläget använder banken sig inte av den avancerade metoden vid bedömning av dessa, 

däremot samlas data för att på sikt eventuellt kunna gå över till denna. Verksamhetens 

operativa risk hanteras genom att de incidenter som möjligen kan utgöra en kostnad 

rapporteras och därefter följs upp för att se vad den verkliga kostnaden blev, vidare mäts även 

frekvensen av olika incidenter. Den operativa risken är den risk som drar minst av det totala 

kapitalkravet. 

 

4.1.4 Pelare 2: Riskbedömning och tillsyn 

Banken har ett väldigt bra samarbete med Finansinspektionen och har under resans gång med 

implementeringen av Basel 2 fört konstruktiva diskussioner med dem, där man till viss del 

även kunnat påverka utformningen av regelverket så att detta skulle passa bankens 

verksamhet.  

  

De risker som inte täcks under regelverkets pelare 1 hanteras genom att först identifiera vilka 

de är och därefter mäta varje typ av risk med hjälp av olika parametrar. Dessa risktyper 

innebär bland annat ryktesrisk, strategisk risk och så vidare. För riskerna tillsammans tar man 

sedan fram ett samlat så kallat EC- mått vilket är ett mått för bankens totala riskkapitalkrav. 



34 

 

Eftersom det är omöjligt att bedöma värdet på dessa typer av risker diskuterar man löpande 

om hur riskerna bör mätas per riskslag samt vilka limiter dessa bör ha. Respondenten tror det 

är svårt att utöka regleringen inom detta område just eftersom risktyperna är svåra att mäta. 

Istället menar respondenten att det är upp till varje bank att försvara sina metoder inför 

Finansinspektionen och att de, i sin tur, får bedöma hur risken ser ut och om banken tagit 

hänsyn till vad den rimligen borde.  

 

4.1.5 Pelare 3: Informationskrav 

Respondenten ställer sig positiv till den ökade genomlysningen eftersom denna förmodligen 

bidrar till att bankerna blir mer försiktiga i vad de ger sig in i eftersom de nu även tvingas visa 

detta. Dock kan det vid rapporteringen vara en svår balansgång att välja vad som ska tas med 

och inte eftersom bankerna gärna inte vill visa för mycket heller. Rapporten har vissa 

minimikrav att uppfylla och med åren tror respondenten att det kommer etableras någon slags 

samstämmighet på marknaden i vad rapporten ska innehålla. I delårsrapporterna visar 

Handelsbanken lite mer än de övriga med förhoppning att de andra bankerna ska ta efter, 

vilket underlättar jämförelser. Respondenten tror inte att den ökade genomlysningen medför 

några konkurrensfördelar men att det däremot ökar förutsättningarna för stabilitet på ett 

indirekt sätt. Respondenten kan inte se att det finns någon risk med den ökade 

genomlysningen men ställer sig frågan hur mycket av den som egentligen borde anges som 

minimikrav i regelverket gentemot vad som etableras på marknaden eftersom det finns en viss 

vinning i att låta vissa områden vara mera självreglerande istället för detaljreglerade.  

 

4.1.6 Bedömning av likviditetsrisk 

Likviditetsriskområdet upplevs som svårt att reglera eftersom det inte går att gå in och styra 

de löptider som bankerna finansierar sig på, respondenten anser att det är bankernas eget 

ansvar att se till att man har en bra likviditetsprocess. Generellt sett upplevs inte bankvärlden 

som för hårt reglerad utan respondenten anser detta som motiverat eftersom det är en sådan 

komplex och viktig sektor.  

 

4.2 Nordea 

Nordeas respondent vid min undersökning var Maher Sharifi som har en examen från 

ekonomlinjen vid Stockholms Universitet och blev Auktoriserad revisor år 2001. Sharifi har 
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jobbat på Nordea i 6 år och i hans arbete som riskanalytiker på banken arbetar han med 

riskanalys och kapitaltäckningsrapportering. Därutöver arbetar han även med utvecklingen av 

lösningen i Nordea.  

 

4.2.1 Tillämpning av Basel 2 

I Nordea började man år 2001 att internt inom bankens verksamhet utveckla modeller för att 

mäta bankens kapital och dessa gav en indikativ känsla hur det skulle se ut i framtiden i och 

med Basel 2. Tillämpningen av Basel 2 fick banken godkännande för på sommaren 2007 och 

har sedan dess använt Basel 2 som en del av sin verksamhet. Vid tillämpningsprocessen 

utvecklades modeller för att kunna gradera kunderna i olika ratingklasser med olika riskvikter 

och det säkerställdes även att dessa ratingklasser och riskvikter var tillförlitliga. De 

förändringar som Basel 2 medförde upplever banken som positiva eftersom de nu motiveras 

att säkerställa god kreditkvalité i sina portföljer och att även ledning och myndigheter får 

bättre insyn i hur kreditportföljerna påverkas. Också marknaden får en bättre insyn i och med 

den ökade genomlysningen i pelare 3 vilket underlättar jämförelser av bankerna. Basel 2 

regelverket har vidare bidragit till att banken fått mer djuplodade analysmöjligheter i och med 

att det är möjligt att analysera portföljerna på ett nytt sätt där man lättare kan se hur kunder 

rör sig mellan de olika riskklasserna. Respondenten anger också att riskmedvetenheten blivit 

mer utspridd i Nordeas organisation vilket även detta upplevs som positivt.  Regelverkets 

flexibilitet menar respondenten hänger ihop med vilken utgångspunkt man har, de 

standardiserade modellerna är relativt strikt konstruerade och därmed ganska begränsade 

medan de mer avancerade ger fler möjligheter, respondenten menar att ju mer komplicerad 

metod man använder desto större är flexibiliteten. Regelverket upplevs som väldigt komplext, 

det finns ingen person som kan allting, och respondenten berättar att de har en avdelning med 

flera tunga specialister inom området men att även de ibland kan känna sig lite osäkra på vissa 

frågor. Respondenten inflikar att man dock måste ha i åtanke att även den finansiella industrin 

blivit långt mer komplex än den tidigare varit. Komplexiteten i de produkter som vuxit fram 

på den finansiella marknaden kräver viss komplexitet i regelverken för att man ska kunna få 

den djuplodade analysen man önskar: 

”Regelverket blir komplext eftersom vi och våra produkter blir mer och mer komplexa.” 
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4.2.2 Basel 2 och den finansiella marknaden 

Respondenten upplever att kapitaliseringen i bankerna blivit sundare under Basel 2 eftersom 

man nu har en bättre förmåga att analysera sina portföljer. Tack vare det att Nordea använder 

sig av de mer avancerade modellerna har även bankens kapitaltäckningskvot förbättras. 

Bankens kapitalisering analyseras kontinuerligt av ratingföretagen och har de inte tillräckligt 

bra kapitalisering sänks bankens rating vilket innebär att det blir dyrare för banken att låna. 

Respondenten tycker att regelverket bidragit till att öka stabiliteten på internationell nivå 

eftersom det gett en bättre förmåga och möjlighet att analysera portföljerna än tidigare. Även 

bankernas kapitaltäckningsgrad har förbättrats. Finansinspektionens ökade insyn i 

bankverksamheterna innebär möjligheter för dem att agera snabbare vilket respondenten 

också anser vara positivt för finansiell stabilitet. Regelverket upplevs som tillämpbart på alla 

banker men respondenten menar att de mindre bankerna använder sig av standardmetoderna i 

större utsträckning eftersom drivkraften till att implementera de mer avancerade metoderna 

främst finns hos de lite större bankerna. Vidare ser respondenten vissa skillnader mellan olika 

länder men att regelverket i stort sett är enhetligt, vilket även var tanken bakom. 

 

Nordea har en väldigt konservativ inställning mot de nya tekniker och produkter som kommit 

på den finansiella marknaden och går inte in i produkter som de inte känner sig helt trygga 

med. Respondenten kan se en annan riskbenägenhet på Europamarknaden där man haft en 

annan inställning till produkterna och tagit in dessa i sina portföljer.  

 

4.2.3 Pelare 1: Grundläggande kapitalkrav 

Ett krav för att banken ska få använda sina interna modeller är att riskvikterna valideras vilket 

innebär att de analyseras utifrån historisk data. Denna process sker fortlöpande vid upprepade 

tillfällen och i tillägg så använder man sig även av olika stresstester, mot bakgrund av detta 

anser banken sina riskvikter vara tillförlitliga. Respondenten ser dock ett bedömningsproblem 

av riskvikterna ifall konjunkturen skulle gå mycket djupare än de lågkonjunkturer som finns i 

de historiska data som modellerna bygger på. Banken anser sig dock ha en bra koll på detta 

och det är även något som kontinuerligt följs upp av Finansinspektionen. 

  

När det gäller bedömningen av den operativa risken använder sig banken av standardmetoden 

och i verksamheten finns en särskild enhet som arbetar med den operativa risken. Enheten har 
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själva utvecklat metoder för incidentrapportering så att koncernledningen snabbt ska få 

kännedom om något inträffat. 

 

4.2.4 Pelare 2: Riskbedömning och tillsyn 

Banken har en relativt tät kontakt med Finansinspektionen, vilket upplevs som viktigt 

eftersom tillsynsmyndigheten måste ha insyn i bankverksamheten, och kommunikationen dem 

emellan karaktäriseras av öppenhet. Något som respondenten särskilt lyfter fram som positivt, 

och som respondenten känner stor respekt inför, är att de har en oskriven överrenskommelse 

om ett halvårs respit vilket innebär att inga regler genomförs utan att bankerna får ett halvår 

på sig att implementera dem.  För de riskområden som inte behandlas under pelare 1 har 

banken själva utvecklat modeller men respondenten tror att även vissa av dessa riskområden 

kommer att bli reglerade i framtiden eftersom branschens komplexitet kräver detta. 

 

4.2.5 Pelare 3: Informationskrav 

Den ökade genomlysningen ser man väldigt positivt på och tron finns att denna också gynnar 

den finansiella stabiliteten bland annat eftersom investerare nu i högre utsträckning än tidigare 

har möjlighet till insyn i vilka risker banker tar. Den första pelare 3 rapporten lämnade Nordea 

förra året och utformningen av denna skiljde sig ganska mycket åt från andra bankers, 

anledningen till detta är att man har olika tolkningar och definitioner av riskklasser, 

exponeringar och ratinggrader. Detta problem är något som diskuteras i den Europeiska 

Bankföreningen och även externa konsultbolag ger uttryck åt vilken banks rapport de tycker 

är bäst utformad. Respondenten tror att det inom några år kommer att bli ett mer enhetligt sätt 

att rapportera än den stora variation man ser i dag. Ju mer information banken ger desto större 

insyn men respondenten menar också att de någonstans måste mäta nyttan av den information 

man väljer att ge ut, annars kan det lätt bli för mycket vilket ur ett konkurrensperspektiv kan 

innebära en risk i sig. Respondenten tror dock att en bra pelare 3 rapport kan gynna banken i 

en konkurrenssituation bland annat eftersom analytikerna får en bättre insyn i verksamheten. 

 

4.2.6 Bedömning av likviditetsrisk 

Respondenten känner sig inte helt säker på om likviditetsområdet är i behov av reglering, 

detta eftersom kreditsamhället bygger på utlåning och förtroende, vilket kan vara svårt att 
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reglera. I stort anser dock respondenten att det behövs regler inom bankvärlden och upplever 

att Finansinspektionen och Regeringen gör vad de kan för att underlätta bankernas arbete.  

 

4.3 SEB 

Respondent från SEB var Gösta Olavi som har en Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik 

från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, därtill har han även studerat en del 

nationalekonomi. Olavi började på SEB 1981 och till en början arbetade han med IT-frågor, 

hans nuvarande tjänst som riskanalytiker påbörjade han 1997. Olavis arbetsuppgifter består i 

risk- och kapitalanalys och han är också metodansvarig för SEB:s ekonomiska kapital. Sedan 

år 2001 arbetar Olavi även med Basel 2 och då främst med kreditrisk och pelare 2, Olavi 

företräder likaså SEB i dessa frågor i Bankföreningen och i internationella branschorgan.  

 

4.3.1 Tillämpning av Basel 2 

Redan i slutet av 90-talet hade man i SEB ett sammanhängande ramverk för riskbedömning 

som man tillämpade internt i verksamheten. Detta gjorde att banken var mycket framkörda på 

området när det första Basel 2 dokumentet väl kom eftersom de vid denna tidpunkt redan 

tillämpade något som åtminstone var i samma anda som Basel 2 reglerna. När dokumentet väl 

lanserats inleddes ett projekt för att utvidga riskbedömningen i hela koncernen och en relativt 

stor del av projektet syftade till att förbättra riskbedömningen på hushållssidan eftersom det 

tidigare gjorts relativt lite inom detta område i förhållande till företagssidan. Målet med 

projektet var att få godkännande att använda den avancerade internratingmodellen för i stort 

sätt alla kreditexponeringar inom koncernen, själva projektet är nu avslutat men SEB arbetar 

fortfarande med att uppnå advanced IRK mot alla väsentliga kreditportföljer undantaget de 

mot stat och kommun. Effektmålet med implementeringen av Basel 2 var att få ner 

kapitalkravet inom de områden detta var möjligt, det vill säga att förhållandet mellan det 

kapital banken måste ha enligt regelverket och det kapital banken faktiskt har blir bättre. 

Verksamhetsmålet för projektet var att sprida en ökad insikt i koncernen om riskens betydelse 

i affärer och särskilt då kreditrisken. 

”Risk är någonting viktigt, det handlar inte bara om att låna ut så mycket pengar som 

möjligt. Det handlar inte bara om att se till att man samarbetar med några mäklare som 

säljer dyra lägenheter och sen lånar ut så mycket pengar som möjligt, det finns en risk 

också.” 
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Angående regelverkets flexibilitet upplevs denna vara ganska stor men att det givetvis beror 

på hur man ser det, respondenten anser att en stor flexibilitet möjliggör att bankerna kan 

använda sina egna sätt att se på risk och riskkvantifiering vilket uppfattas som positivt. 

Regelverket upplevs som väldigt komplext och i och med detta ser man även en fara eftersom 

bankerna vare sig blir bedömda, eller kommer fram till, samma resultat. Respondenten menar 

att eftersom bankerna har olika riskklassificeringssystem blir det svårt att göra jämförelser 

mellan bankerna. Respondenten ser under de närmsta åren ett problem med att bankerna rullar 

ut Basel 2 i olika takt eftersom även detta medför svårigheter vid jämförelser vilket bidrar till 

en komplex bild som kanske inte är så lätt för marknaden att förstå, till exempel vilken bank 

som har hög kapitalstyrka och vilken som har låg. Respondenten menar också att det är viktigt 

för myndigheter och aktieanalytiker att förstå strukturen som ligger bakom. Vidare ser 

respondenten en komplexitet i att man i olika länder kommit olika långt med 

implementeringen av Basel 2 och tror att det till följd av detta kommer dröja ett tag innan en 

jämn spelplan uppnås.  

 

4.3.2 Basel 2 och den finansiella marknaden 

Respondenten anser att kapitaliseringen blivit sundare i och med Basel 2 eftersom regelverket 

bidrar till en mer rättvisande bild av vilka portföljer och vilka områden som är mer eller 

mindre kapitalkrävande. Regelverkets förmåga att öka stabiliteten på den finansiella 

marknaden upplevs som en intressant fråga i dessa dagar, respondenten menar att det är lätt 

att skylla den finansiella turbulensen på Basel 2 men att det egentligen inte har något med 

detta regelverk att göra. Det som ligger bakom den nuvarande krisen är saker som gått fel 

under det tidigare regelverket och inte under Basel 2. Respondenten har en relativt splittrad 

syn på regelverkets konkurrensutjämnande förmåga och tror att det är något som återstår att 

se. 

”… i en perfekt värld skulle det vara så men så var det ju redan på Baselkommitténs 

overheadbilder 2001, där beskrev man den perfekta världen. Det är väl heller inte så att 

vi har sett skriande orättvisor utan man vet inte helt enkelt.” 

 

Meningen med regelverket är att alla banker ska kunna implementera det men respondenten 

tror att bankkoncerner som köper upp bolag i olika länder utan att integrera dem har svårare 

att implementera regelverket jämfört med bankkoncerner med en mer monolistisk 
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företagsstruktur. I det stora hela upplevs dock regelverket vara tillräckligt flexibelt för att 

passa såväl stora som små, internationella som nationella banker. På området med de nya 

tekniker, produkter och aktörer som utvecklats på den finansiella marknaden känner 

respondenten sig inte hemma eftersom det inte tillhör respondentens arbetsområde. 

”Men det är väl en del av en sund kreditpolitik att man inte ska ryckas med av 

konkurrensen och volymjakten.” 

 

4.3.3 Pelare 1: Grundläggande kapitalkrav 

Bankens riskvikter upplevs som tillförlitliga eftersom dessa är underbyggda med statistik som 

går långt bakåt i tiden. Respondenten visar genom att skissa på ett papper att de olika 

riskkurvorna för olika riskklasser ligger parallellt med varandra vilket är ett gott 

kvalitetsbetyg på systemet. Problemen vid bedömningen av riskvikterna härleds dock till att 

dessa just baseras på historisk data eftersom denna inte säger något om hur framtiden ser ut.  

 

De operativa riskerna i verksamheten tycker respondenten att de har bra koll på och den 

hanteras genom strikta kontrollmekanismer. De incidenter som inträffar följs upp och sedan 

används statistiken över dessa i bankens AMA-modell. Den statistik som dock väger tyngst i 

AMA-modellen kommer inte från bankens egen verksamhet utan från externa data och stora 

operativa förluster inom branschen. Man har även en säkerhetsavdelning som arbetar med den 

fysiska säkerheten vad gäller tillexempel datorer.  

 

4.3.4 Pelare 2: Riskbedömning och tillsyn 

Banken har en ganska nära och öppen relation till Finansinspektionen, respondenten gör en 

jämförelse med hur det ser ut i Tyskland där bankerna bjuds in och sedan sitter cirka 300 

personer som åhörare med tillsynsmyndigheten på scen. I Sverige har man en mycket närmare 

relation än så. Banken bryr sig väldigt mycket om vad Finansinspektionen har att komma med 

eftersom de är en myndighet, men ibland kan de uppleva att de är lite dåligt pålästa, dock 

finns fortfarande en stor respekt gentemot dem. 

 

Respondenten känner sig lite osäker över om det finns ett behov av utökad reglering kring de 

områden som den första pelaren inte täcker. Bankerna behöver i vissa fall veta hur de ska gå 

till väga och när de då frågar myndigheterna och dessa i sin tur kommer med uttalanden inom 
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området reagerar bankerna med att det blir för mycket detaljstyrning. Respondenten menar att 

det ibland blir lite motsägelsefullt men upplever att bankvärlden generellt sett inte är i behov 

av utökad reglering.  

 

4.3.5 Pelare 3: Informationskrav 

Den ökade genomlysningen ses i huvudsak som positiv och att denna gynnar den finansiella 

stabiliteten. Det finns dock en risk att den som tar del av informationen missförstår den 

eftersom riskdefinieringen och rapporteringen skiljer sig mycket åt mellan de olika bankerna 

samtidigt som det är väldigt mycket information som ges. Respondenten tror inte att själva 

grejen med att ha en snygg pelare 3 rapport kan vara ett konkurrensmedel i sig. Däremot 

upplevs den ökade genomlysningen som gynnsam för konkurrensen mellan bankerna ur det 

perspektivet att kunderna tack vare informationen kan få mer kunskap om bankernas 

verksamhet och därmed får kunden en ökad förståelse gällande exempelvis prissättningen. 

 

4.3.6 Bedömning av likviditetsrisk 

Likviditetsrisken ses som ett väldigt viktigt område men respondenten önskar däremot inte se 

någon utökad reglering under kapitaltäckningsreglerna inom området eftersom dimensionen 

av likviditetsrisk skiljer sig från övriga risker i och med att denna inte är kapitaldrivande i sig. 

”Likviditetsrisken är bara det sätt på vilket man transporteras till sjukhuset eller 

graven, problemet var egentligen något annat. Det är ändå så att man behöver ha 

noggrann koll på sin likviditetssituation och sina likviditetsrisker, absolut! För det finns 

också de här likviditetsproblemen som egentligen inte berodde på att man hade problem 

i affärerna utan bara schabblade till det på något sätt. Därför har alla banker 

noggrann koll på både 24 timmars sikt och 24 års sikt hur mycket man har i ingående 

och utgående kassaströmmar.” 

 

4.4 Swedbank 

Respondent från Swedbank var Karin Lundberg och hon arbetar sedan ett år tillbaka som 

IRK-koordinator och Basel 2 expert på banken. Lundberg är utbildad till Civilekonom med 

finansiell inriktning vid Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat två år som 

managementkonsult och fem år som kapitaltäckningsexpert på Finansinspektionen. 
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4.4.1 Tillämpning av Basel 2 

Swedbank började år 2001 med olika projekt som syftade till att utveckla riskhanteringen i 

banken till att bli kompatibelt med Basel 2. Detta i samband med att det andra konsultativa 

dokumentet för Basel 2 kom ut i vilket man relativt tydligt kunde se åt vilket håll regelverket 

gick. För att få använda sig av IRK metoderna från start, i samband med att regelverket trädde 

i kraft den 1 februari 2007, så krävde Finansinspektionen att bankerna skulle komma in med 

sin ansökan redan i juli 2005 och detta medförde att man var tvungen att göra ett rejält 

utvecklingsarbete innan dess. Den största förändringen som implementeringen av regelverket 

medförde i banken var att de fick mycket mer sofistikerade och träffsäkra 

riskklassificeringsmodeller baserade på faktisk empirisk data och statistik vilket inte var fallet 

under det tidigare regelverket. I och med införande av det nya regelverket har man bland 

annat fått nya möjligheter att jobba med risk för stödprissättning och utvärdering av 

lönsamheten för olika segment, vilket ger en förbättrad styrningseffekt och mycket mer 

information än tidigare. Det absolut viktigaste med Basel 2 är att banken får använda sina 

interna system och sin interna syn på risken vid beräkning av kapitalkravet och detta upplevs 

som väldigt positivt. Angående målsättningarna med implementeringen av Basel 2 skulle 

Swedbank nog gjort mycket av arbetet ändå eftersom regelverket låg i linje med deras egen 

målsättning att utveckla en mer sofistikerad riskmätning. Men i och med att regelverket 

infördes blev detta en katalysator som påskyndade denna målsättningsprocess.  En annan 

tydlig målsättning banken hade med Basel 2 var att få IRK-tillstånd vilket de även fått.  

”Vi har inte uppnått våra mål på det sättet att vi är färdiga, utan långt ifrån. Det är 

först nu som riskklassificeringen verkligen mognat in i organisationen. När vi använt 

den i några år, när vi ser förändringar från år till år, kan vi börja blicka vidare på 

nästa steg: hur kan vi göra de ännu bättre?” 

 

Respondenten tycker inte att frågan beträffande regelverkets flexibilitet är lätt att besvara men 

anger ändå att Basel 2 inneburit en ökad flexibilitet jämfört med Basel 1. Respondenten anser 

att det nya regelverket går att anpassa efter många olika bankers verksamhet mot bakgrund att 

de får samma syn internt som externt, givet att man fått tillstånd att använda bankernas interna 

system vid sin kreditrisk- och kapitalbedömning. Men respondenten ser även en begränsning 

med flexibiliteten i och med att de krav Finansinspektionen ställer på hur bankens interna 

metoder ska vara utvecklade eftersom detta inte alltid är kompatibelt med bankernas 
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affärsprocesser. Risken finns då att bankerna får återgå till att arbeta på ett sätt internt och ett 

annat externt för att uppfylla Finansinspektionens krav. Respondenten upplever dock att detta 

är något som Finansinspektionen själva arbetar emot tack vare det att det finns en ”naturlig 

kvalitetspress” på de interna metoder som bankerna använder. I och med denna naturliga 

kvalitetspress vill Finansinspektionen gärna att metoderna även används externt. Själva 

regelverket upplever respondenten som komplext. Trots att man inom Swedbank har relativt 

mycket resurser att lägga på specialister inom relativt små områden har dessa specialister 

ibland svårt att se till att man uppfyller regelverkets alla paragrafer, olika anmälningar som 

ska göras med mera. Respondenten menar att om en så stor bank som dom själva har ett så 

omfattande arbete för att följa regelverket, trots att de har relativt mycket resurser, hur svårt 

ska det då inte vara för mindre institut? 

 

4.4.2 Basel 2 och den finansiella marknaden 

Respondenten anser att regelverket bidragit till en sundare kapitalisering i bankerna och att 

den underliggande tanken med Basel 2 är väldigt bra. Men trots att det bidragit till en sundare 

kapitalisering jämfört med Basel 1 menar respondenten att inte heller Basel 2 är helt perfekt.  

 

Respondenten anser att det är för tidigt att säga om Basel 2 bidragit till en ökad stabilitet på 

finansmarknaden ur ett internationellt perspektiv, dock tror respondenten att ambitionen och 

inriktningen med regelverket är rätt. Avgörande för om regelverket kommer att bidra till en 

ökad stabilitet är institutens inställning till regelverket som sådant. Om kreditinstituten 

kommer att försöka hitta luckor och kryphål tror respondenten att det är kört ändå – hur bra 

regelverket än är.  Respondenten tycker även att det är lite för tidigt att säga om regelverket 

jämnat ut konkurrensen mellan olika banker i olika länder eller inte. Det ses inte som helt 

uppenbart att det skulle vara så eftersom flexibiliteten ger utrymme för enskild tolkning för 

olika banker och tillsynsmyndigheter. Inom några år tror respondenten att man lättare 

kommer att kunna se detta men att det inte är den främsta vitsen med regelverket.  Eftersom 

regelverket erbjuder så många olika metoder upplevs det som att regelverket går att tillämpa 

även på banker som endast är verksamma på nationell nivå men däremot kan det vara svårt att 

se vinsterna med regelverket för små fristående banker.  

 

När det gäller de nya tekniker och produkter som kommit på den finansiella marknaden tycker 

respondenten att detta i grund och botten är bra eftersom de medför en ökad rörlighet. 
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Problemet med produkterna är att många investerare inte förstått dem och respondenten 

menar att banker satt för stor tillit till ratingbyråer och liknande istället för att själva ansvara 

för och ta reda på vad det är de ger sig in i.  

 

4.4.3  Pelare1: Grundläggande kapitalkrav 

Den stora utmaningen med att bedöma riskvikterna ligger i att man ska mäta kreditrisken över 

konjunkturcykeln. Det är relativt enkel att mäta riskerna närmsta året, men att få ett mer 

långsiktigt perspektiv är betydligt svårare eftersom vi i Sverige har låga förluster under 10-20 

år och sedan ett par år med större förluster innan man är tillbaka på den lägre förlustnivån 

igen. Respondenten menar att detta är otroligt svårt att förutspå.   

 

Den operativa risken är svårare att sätta ett pris på i kronor än vad det är med kredit- och 

marknadsrisken. Respondenten anger att detta inte är respondentens arbetsområde men att 

man i Swedbank har ett antal tekniker som man jobbar med vid analys och hantering av 

operativ risk. Dels arbetar de med faktiska händelser och dels med olika scenarioanalyser där 

det diskuteras vilka potentiella risker man ser. Identifieras en uppenbar risk under dessa 

diskussioner ser man över sina rutiner för att minimera sannolikheten att risken skall inträffa. 

Även andra typer av stresstester görs för att försöka kvantifiera med värsta tänkbara scenario 

och så vidare. I dagens läge använder Swedbank schablonmetoden för kapitalkravet vid 

bedömning av operativ risk eftersom de inte tyckt att den interna metoden ännu varit 

tillräckligt avancerad. Det är heller inte troligt att de i framtiden kommer att ansöka hos 

Finansinspektionen om att få använda en mer avancerad metod.  

 

4.4.4 Pelare 2: Riskbedömning och tillsyn 

Banken skickar varje kvartal in en standardrapportering till Finansinspektionen och därutöver 

så har de även möte med Finansinspektionen en gång i halvåret vid vilket de informerar om 

sin risksituation och hur det ser på riskuppbyggnaden. Under själva tillståndsprocessen för att 

få godkännande att använda riskmodellerna var kontakten med Finansinspektionen mycket 

tätare.  

 

De risker som inte är av kredit-, marknads- eller operativ art hanterar banken genom en 

process inom pelare 2 som omfattar alla övriga relevanta risker som pelare 1 inte täcker, till 
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exempel strategisk risk och ränterisk. Riskerna inom pelare 2 har man valt att hantera på olika 

sätt, vissa riskarter beräknar ytterligare kapitalkrav för medan andra riskarter hanteras på 

andra sätt eftersom de kanske inte vara lämpligt att beräkna kapitalkrav för dessa. 

Respondenten har svårt att säga vilka svårigheterna är med att bedöma dessa risker och 

tillägger att inte ens tillsynsmyndigheten vet hur man gör för att bedöma dessa. Bara arbetet 

med att ens definiera riskerna kan vara svårt i sig. Respondenten tror att branschen känner till 

de väsentliga risker som en bank kan utsättas för och som kan utgöra ett hot mot 

balansräkningen men att man ännu inte kommit fram till en gemensam standard för hur dessa 

ska definieras och kategoriseras.  Respondenten tycker att det ännu är för tidigt att reglera 

dessa riskområden eftersom det inte är tillsynsmyndigheterna som utvecklar metoderna utan 

dessa måste utkristalliseras ur någon form av ”best practice” inom bankindustrin. Det vill säga 

hur de bästa bankerna arbetar med att hantera de aktuella riskområdena i sin verksamhet. Om 

cirka fyra, fem år tror respondenten att en allmänt accepterad standard kommer att ha 

utvecklats för vissa av dessa riskområden och att tillsynsmyndigheterna först då kan vara 

mogna att ta in dem i regelverket. I dagsläget skulle det dock göra mer skada än nytta att 

detaljreglera dessa områden.  

 

4.4.5 Pelare 3: Informationskrav 

Respondenten hoppas att den ökade genomlysningen enligt pelare 3 kommer att gynna den 

finansiella stabiliteten på sikt men är däremot lite besviken på hur den tagits emot av 

analytikerkåren, investerare med flera. Dessa var inte vana vid den nya typ av information 

som bankerna lämnade vilket medfört svårigheter för dem att tolka och jämföra. 

Respondenten tror att bankerna själva har en viktig roll i att komma till rätta med detta 

problem genom att våga berätta mer om den bakomliggande metodiken än man gör i dag. 

Genom att göra detta har bankerna ganska mycket att vinna menar respondenten. I takt med 

att analytikerna lär sig mer om hur de ska tolka informationen, att fler länder ger ut pelare 3 

rapporter och att bankerna närmar sig varandra i hur materialet presenteras hoppas 

respondenten detta kommer att bidra till stabilitet på den finansiella marknaden. Detta är dock 

inget man kan se i dagens läge. Ur ett konkurrensperspektiv tror respondenten att den ökade 

genomlysningen i framtiden kommer innebära att intressenter vågar börja lita på bankernas 

balansräkningar eftersom bankerna redovisar att de faktiskt använder sig av professionell 

riskkontroll och professionella riskmätningsmetoder. För att komma dit krävs att dels 

analytikerna mognar i sitt sätt att tolka rapporten och att dels bankerna förbättrar sina sätt att 
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använda pelare 3 rapporten. Respondenten ser dock inget negativt med den ökade 

genomlysningen för branschen som helhet.  

 

4.4.6 Bedömning av likviditetsrisk 

De nya riktlinjer angående likviditetsrisk som Baselkommittén och CEBS kommit med 

upplevs inte som speciellt konstiga utan som ganska sunda och de innebär inte att Swedbank 

måste agera på något nytt sätt än de tidigare gjort. Respondenten tror att anledningen till att 

riktlinjerna getts ut är för att den kris vi nu befinner oss i visat på vikten av 

likviditetshantering. Respondenten anser att det finns ett behov på ökad fokusering kring 

likviditetsrisken och att en reglering skulle hjälpa till med detta eftersom det automatiskt 

skapas större fokus kring områden som är reglerade. Däremot tror respondenten inte att man 

får den främsta nyttan av just reglerna i sig. Det kan absolut bli för många regelverk för 

bankerna att förhålla sig till. Med för mycket reglering kan de mista sin riskfokusering till 

trots för att kraft, energi och resurser måste läggas på att följa regelverken vilket kan medföra 

att bankerna inte har tid och ork att lyfta blicken och fundera på vad de själva tycker är 

riskfyllt och bör fokusera på för sin egen skull. För många regelverk motverkar sitt eget syfte 

i och med detta, anser respondenten.  
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5. Analys 
 

 

5.1 Tillämpning 

I samband med att Basel 2 regelverket implementerades i svensk lag den 1 februari 2007 hade 

tre av de fyra storbankerna från start klart med godkännande från Finansinspektionen för att få 

använda interna ratingmodeller vid bedömning av kreditrisk. Den fjärde banken fick sitt 

tillstånd på sommaren samma år. Själva tillämpningsprocessen skiljde sig åt mellan de fyra 

bankerna men en gemensam nämnare var att de redan runt millennieskiftet började arbeta med 

något som åtminstone gick i samma riktning som Basel 2 vilket gjorde att de var bra 

förberedda när regelverket väl infördes i lagen. De tillfrågade bankerna är överrens om att 

Basel 2 inneburit en positiv förändring i verksamheten. Bland annat nämndes att den interna 

och externa synen harmoniserats även om man på olika håll fortfarande arbetar med 

tillämpningsprocessen. Flera av respondenterna nämnde under intervjuerna att 

tillämpningsprocessen aldrig kommer att bli helt klar på grund av den dynamik och kreativitet 

som råder på finansmarknaden.  

 

Respondenterna upplever regelverket som väldigt flexibelt, formbart och möjligt att applicera 

på många olika områden i verksamheten. Regelverket ger även bankerna möjlighet att i större 

utsträckning använda sin egen syn på risk vilket är uppskattat. En respondent menade dock att 

det ligger en begränsning i flexibiliteten i och med Finansinspektionens krav på hur de interna 

metoderna ska vara utvecklade eftersom detta inte alltid passar bankernas arbetssätt. Men till 

följd av det finns en naturlig kvalitetspress på bankernas interna metoder menade 

respondenten ändå att detta är något som Finansinspektionen själva arbetar emot. En annan 

respondent menade att flexibiliteten i regelverket ökar i takt med att en mer avancerad metod 

används.  

 

I detta kapitel förenar jag den referensram som ligger till grund för denna uppsats med den 

empiri jag inhämtat genom intervjuer . 
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I referensramen angavs att Rochet är av uppfattningen att Basel 2 är ett extremt komplext 

regelverk
126

 vilket bekräftas av bankerna eftersom de upplever regelverket som väldigt 

komplext och att det ibland är svårt att följa även för specialister inom området. En 

respondent menade dock att det krävs en komplexitet i regelverket eftersom 

bankverksamheterna och de olika produkterna på marknaden blir allt mer komplexa i sig. 

Rocher är av uppfattningen att komplexiteten på marknaden istället bör hanteras genom att 

tillsynsmyndigheter i olika länder samordnar sina arbetssätt.
127

 En annan av respondenterna 

såg en fara med komplexiteten eftersom bankerna inte blir bedömda på likvärdiga grunder. 

Det kan kännas lite motsägelsefullt att det å ena sidan behövs en komplexitet men att det å 

andra sidan kan innebära att bankerna blir bedömda olika. Förtroende är ett av ledorden för en 

stabil marknad och om bankerna under regelverket får samma resultat inom något område, 

men detta resultat har olika innehåll, vilken bank är det då som kommit fram till det mest 

sanna resultatet? Och vad vet marknaden i sin tur om detta? Möjligen går det att konstatera att 

det handlar om ett relativspel. Att ett komplext regelverk behövs eftersom marknadens 

komplexitet kräver detta men att ett alltför komplext regelverk kan skada förtroendet på 

marknaden och i förlängningen det finansiella systemet.  

 

5.2 Basel 2 och den finansiella marknaden 

Baserat på skiftande argument anser respondenterna över lag att Basel 2 bidragit till en 

sundare kapitalisering i bankerna. Någon nämnde till exempel att man fått en bättre förmåga 

att analysera sina portföljer med det nya regelverket, en annan ansåg att man kan arbeta med 

att optimera kapitalbasen på ett bättre sätt än tidigare eftersom regelverket medfört möjlighet 

att använda mer sofistikerade verktyg. Majoriteten av de tillfrågade anser att det är för tidigt 

att avgöra om Basel 2 bidragit till att öka stabiliteten i det finansiella systemet och att detta 

istället är något som återstår att se. De flesta av respondenterna ansåg att det även är för tidig 

att göra uttalanden om regelverkets konkurrensutjämnande förmåga eftersom olika banker i 

olika länder implementerar regelverket efter sina egna tolkningar och i sin egen takt. Basel 2 

implementerades i svensk lag år 2007
128

 och har ännu inte införts i bankerna till fullo
129

.  En 
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 Rochet (2003), s. 16f. 
127
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128

 Finansinspektionen, Företagens interna kapitalutvärdering. [www.] 
129

 Sveriges Riksbank, Finanssektorns stabilitet 2008:18, s. 8. [www.] 
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naturlig effekt av detta omöjliggör att i dagens läge se allt regelverket för med sig, däremot 

kommer detta att utkristallisera sig med åren.  

 

Även om Basel 2 i första hand utformats för internationella bankers verksamhet var ett av 

syftena med regelverket att de grundläggande principerna även skulle gå att tillämpa på andra 

banker.
 130

 I och med regelverkets flexibilitet och att det erbjuder många olika metoder 

upplever respondenterna att detta är möjligt. Vinsterna med regelverket anses dock bero på 

vilken metod banken använder samt bankens storlek. De flesta av respondenterna bedömer att 

mindre banker har svårare att se fördelarna med regelverket.  

 

Basel 2 innebär en ökad riskkänslighet jämfört med Basel 1, en av grunderna till att denna 

utökade riskkänslighet införts i regelverket är att nya tekniker och produkter utvecklas i hög 

takt på finansmarknaden. 
131

 Generellt sett har de tillfrågade bankerna en väldigt restriktiv 

inställning till dessa nya tekniker och produkter och tar inte in dessa i sina portföljer om de 

inte anser sig ha full kontroll. De främsta problem som upplevs med de nya produkterna är att 

bankerna inte insett den inneboende risken utan istället satt sin tillit till ratingföretag vilka i 

sin tur inte heller insett risken i produkten.  

 

5.3 Pelare 1: Grundläggande kapitalkrav 

Basel 2 erbjuder två olika modeller för att beräkna kapitalkravet för bankernas kreditrisk, en 

schablonmetod eller en intern ratingmetod som utgår från bankernas egna 

riskklassificeringssystem. Den interna ratingmetoden finns i sin tur i två olika utföranden, en 

grundläggande internrating och en avancerad internrating.
 132

 Storbankerna använder sig utan 

undantag av den avancerade modellen för vid bedömning av sina kreditrisker.  

 

Enligt de interna ratingmetoderna ska bankerna dela in sin portfölj i olika delar och en 

förutsättning för att få använda metoden är att dessa indelningar kan göras på ett tillförlitligt 

sätt via information om låntagarnas tidigare återbetalningsförmåga.
 133

 Storbankerna anser att 

de riskvikter de har i sina portföljer är tillförlitliga just för att de baseras på information som 
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sträcker sig bakåt i tiden, hur det faktiskt sett ut tidigare. Dock ser de även vissa problem vid 

bedömning av riskvikterna. Problemen de anger är att den historiska informationen inte säger 

något om hur framtiden ser ut vilket kan skapa problem i och med konjunkturnedgångar som 

är djupare än man tidigare upplevt. Vidare är det relativt lätt att mäta riskerna på kort sikt men 

desto svårare på lång sikt och de ser även problem med att den interna risksynen inte 

harmoniserar med den externa rapporteringen. Bankerna anser alltså å ena sidan att 

riskvikterna i deras portföljer är tillförlitliga just eftersom de baseras på historisk information 

men å den andra sidan uttrycker de att den historiska informationen inte säger någonting om 

framtida risker och av den anledningen är problematisk. Detta framstår som något av en 

paradox. Hur kan då riskvikterna vara tillförlitliga? I spelteorin (som presenterades i 

referensramsavsnittet) skiljs osäkerhetssituationer och risksituationer åt.
134

 Bankerna står 

inför en osäkerhetssituation eftersom den historiska informationen inte säger något om 

framtiden men enligt teorin kan osäkerhetssituationer konverteras till att bli risksituationer 

istället genom att man samlar information som bidrar med ökad insikt i olika konsekvenser 

och sannolikheter situationen kan medföra. Risksituationer är möjliga att beräkna ett monetärt 

värde för. Anledningen till att bankerna anser sina riskvikter som tillförlitliga trots att de inte 

vet så mycket om framtiden kan tänkas ha sin grogrund i något liknande som spelteorin. 

Genom att bankerna konverterar osäkerhetssituationer till risksituationer får de bättre kunskap 

om situationen och samtidigt möjlighet att beräkna ett monetärt värde på risken vilket i sin tur 

kan tänkas leda till att de anser sina riskvikter vara tillförlitliga. Vidare kan man även 

ifrågasätta huruvida någon av respondenterna skulle ha gett till känna att bankens riskvikter 

inte upplevs som tillförlitliga, ett sådant medkännande skulle kunna innebära en risk i sig med 

tanke på att denna uppsats är av offentlig karaktär. Trots allt så validerar och utvärderar 

bankerna sina modeller med jämna mellanrum vilket ligger i linje med argumenten om 

riskvikternas tillförlitlighet. 

 

Enligt Basel 2 ska bankerna i sin styrning av den operativa risken både kunna hantera och 

mäta den
135

, vilket storbankerna anser sig kunna. Majoriteten av storbankerna använder dock 

inte den avancerade modellen vid bedömning av sin operativa risk, men en del av dem samlar 

information och data för att eventuellt konvertera till denna i ett senare skede. Basel 2 

erbjuder tre olika metoder för beräkning av den operativa risken vilka är utformade i stigande 
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kultiveringsgrad. Bankerna ges inte möjlighet att återgå till en enklare metod om de en gång 

fått godkännande för en mer avancerad.
136

 Detta kan tänkas vara en av anledningarna till att 

de flesta av bankerna än så länge använder sig av enklare metoder för bedömning av sina 

operativa risker. Det kan vara sunt att bankerna avvaktar några år med att anamma en mer 

avancerad metod eftersom risken för att man tar på sig för stora kläder minskas i och med 

detta. En annan anledning kan vara att den operativa risken är det riskslag som drar minst 

kapitalkrav och att bankerna med detta inte vill lägga ner för stora resurser på att utveckla 

mera avancerade modeller inom området. De banker som använder sig av standardmodeller 

vid bedömning av sin operativa risk verkade tycka att dessa fungerar ändamålsenligt. 

 

5.4 Pelare 2: Riskbedömning och tillsyn 

Med den andra pelaren i de nya kapitaltäckningsreglerna, Basel 2, ville man skapa interaktion 

mellan bankerna och tillsynsmyndigheten gällande bankernas riskhanteringssystem och 

interna kontroll.
137

  Storbankerna upplever sig ha en nära och bra kontakt till 

Finansinspektionen till vilken de med jämna mellanrum rapporterar, därutöver förekommer 

även personliga möten med dem.  

 

Inom den andra pelarens ramverk behandlas även de risker som inte är av kredit-, marknads- 

eller operativ art och avseende dessa har storbankerna utvecklat egna modeller för att 

identifiera, bedöma och hantera dessa. Respondenterna hade olika uppfattningar beträffande 

reglering inom dessa områden. En respondent menade att vissa av riskområdena i framtiden 

kommer att regleras på grund av branschens komplexitet, en annan tyckte att det är för tidigt 

och att det först måste utvecklas en ”best practice” på marknaden för att sedan ta in det i 

regelverket och en tredje ansåg att området är för svårt att reglera till följd av att riskerna är 

svåra att mäta.  

 

5.5 Pelare 3: Informationskrav 

Enligt den tredje pelaren i Basel 2 regelverket ställs krav på förbättrad informationsgivning 

från, och genomlysning i, bankerna. Den ökade genomlysningen ska, enligt regelverket, bidra 
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till en ökad stabilitet genom att man drar nytta av marknadskrafterna.
138

 Av intervjuerna 

framkom att man genomgående i de fyra storbankerna ser positivt på den ökade 

genomlysningen och anledningar till detta som nämndes var bland annat att en ökad 

genomlysning bidrar till att bankerna blir mer försiktiga i sitt risktagande. Generellt sett 

upplevs den ökade genomlysningen vara gynnande för den finansiella stabiliteten men vissa 

av respondenterna såg även en risk i att information som ges feltolkas. Detta är ett problem 

som med åren förmodligen kommer att rättas till när marknaden, analytiker, investerare med 

flera lärt sig att tolka den.  

 

Genomlysningen enligt den tredje pelaren innebär bland annat att bankerna vad gäller det 

riskbärande kapitalet ska ge information angående kapitalbasens storlek och uppbyggnad, 

vilka principer man använt sig av vid värdering av poster i balansräkningen, hur man värderat 

kreditförluster, hur och om kapitalbasen påverkas av orealiserade vinster/förluster och 

skatternas effekt på kapitalbasen.
139

 Även om respondenternas grundläggande inställning till 

den ökade genomlysningen är positiv ser man även problem med detta vid jämförelse mellan 

bankerna. Problemet ligger i att bankernas utformning av pelare 3-rapporten i dagsläget 

skiljer sig väldigt mycket åt vilket inte är helt lätt för marknaden, analytiker med flera att 

förstå. Dock finns tron att det inom några år kommer att utvecklas en samstämmighet mellan 

bankernas rapportering vilket skulle underlätta jämförelser. De konkurrensfördelar 

respondenterna ser med den ökade genomlysningen är att man på marknaden får en bättre 

uppfattning om respektive banks verksamhet vilket i slutänden kan gynna bankerna bland 

annat genom ökat förtroende.  

 

5.6 Bedömning av likviditetsrisk 

Baselkommittén har utformat en ny rapport angående hantering av likviditetsrisker
140

 och 

Committee of European Banking Supervisors har tagit fram rekommendationer angående 

likviditetsrisken vilka kommer att implementeras i Basel 2 när detta regelverk genomgår 

översyn.
141

 Bankernas inställning till att även få detta område reglerat var inte helt positiv, i 

stort sett menar man att eftersom likviditetsområdet skiljer sig från övriga områden är detta 
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svårt att reglera. Generellt sett anser respondenterna att de regler bankerna har att förhålla sig 

till är motiverade men vill inte att regelverken utökas i alltför stor utsträckning. 
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6. Avslut 
 

 

6.1 Slutsatser 

Den frågeställning jag haft för avsikt att studera i denna uppsats var följande: 

”Hur uppfattas kapitaltäckningsregelverket Basel 2 av storbankerna i Sverige och hur 

hanteras detta i dess verksamhet?” 

Resultatet av min undersökning redovisas i punktform nedan. För att utveckla och 

underbygga mina slutsatser följs varje punkt av en kort kommentar. 

 

 Storbankerna uppfattar Basel 2 som ett komplext, men flexibelt och formbart 

regelverk.  

Storbankerna har en positiv uppfattning om Basel 2 regelverket och till stor del motiveras 

deras inställning med att det bidragit till en sundare kapitalisering i bankerna samt att 

portföljanalysen förbättrats. Flexibiliteten upplevs vara stor eftersom regelverket erbjuder ett 

antal olika modeller vilket innebär att det passar de flesta bankers kostym, stora som små. 

Dock anser majoriteten av de tillfrågade bankerna att mindre banker inte får samma vinning 

med regelverket som större. Bankerna upplever Basel 2 som ett komplext regelverk, så 

komplext att inte ens specialister inom området fullt förstår det ibland. Komplexiteten ses 

dock som befogad eftersom branschen i sin helhet karaktäriseras av just detta begrepp.  

 

 Basel 2 upplevs ha en god anpassningsförmåga till bankernas egna arbetssätt och 

interna risksyn. 

Den ökade samstämmigheten mellan intern och extern riskstyrning som Basel 2 medfört 

upplevs som positiv vilket inte är svårt att förstå. Att ha en riskstyrning internt och en 

annan externt medför rimligen två olika tillvägagångssätt för att komma fram till ett och 

samma resultat vilket borde innebära dubbelarbete. En av respondenterna nämnde att det 

I detta avsnitt presenterar jag svaret på forskningsfrågan och vidare inflikar jag även mina 

egna reflektioner kring ämnet. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
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finns en kvalitetspress på de interna metoderna vilket borde innebära att även den externa 

kvalitén förbättras i och med att interna metoder även används externt. 

 

 Ett problem som upplevs med Basel 2 är att bankerna, i och med sina interna 

metoder, blir bedömda på olika grunder. 

Bankernas metoder för intern riskbedömning skiljer sig åt vilket försvårar att göra 

bedömningar av och jämförelser mellan banker. Som bekant är det svårt att jämföra 

äpplen med päron och när den interna riskklassindelningen väsentligt skiljer sig åt mellan 

bankerna kan man undra om det som jämförs verkligen är jämförbart?  

 

 Det är ännu för tidigt att säga om Basel 2 påverkat stabiliteten i det finansiella 

systemet. 

Generellt sett verkar det vara för tidigt att utröna om regelverket bidragit till att öka den 

finansiella stabiliteten, detta lämpar sig nog bättre att göra om något år då effekterna av 

regelverket blivit tydligare. 

 

 Det är även för tidigt att säga något om Basel 2’s konkurrensutjämnande förmåga. 

Även regelverkets utjämnande konkurrensförmåga verkar vara för tidigt att göra uttalanden 

om. Också detta återstår att se.  

 

 Storbankerna anser att sina riskvikter vid bedömning av kreditrisk är tillförlitliga. 

Storbankerna använder sig uteslutande av den avancerade IRK-metoden vid bedömning av 

sina kreditrisker och de anser sina riskvikter vara tillförlitliga dock finns vissa problem med 

att bedöma dessa eftersom framtiden inte går att förutspå. 

 

 Endast en av de fyra storbankerna använder sig av ”Advanced Measurement 

Approaches” (AMA – modellen) vid bedömning av sin operativa risk. 

Storbankerna anser sig ha förmågan att i enlighet med Basel 2, hantera och mäta den 

operativa risken. Tre av de fyra storbankerna använder sig av standardmodellen vid 

bedömning av sin operativa risk och den fjärde har godkännande från Finansinspektionen att 

använda den avancerade modellen.   
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 Storbankerna ser positivt på en ökad genomlysning, bland annat eftersom det antas 

ha en positiv effekt på bankernas risktaganden. 

Informationskravet och den ökade genomlysningen enligt tredje pelaren upplevs som positivt, 

bland annat för att detta minskar riskbenägenheten. Vidare upplevs den också vara gynnsam 

för stabiliteten. Problem med pelare 3 är att bankernas rapporter skiljer sig åt vilket skapar 

förvirring på marknaden vid bland annat jämförelser av bankerna.  

 

 Reglering inom bankvärlden anses motiverat men det får heller inte bli för mycket. 

Uppfattningen om behov av reglering inom de riskområden som inte den första pelaren täcker 

skiljer sig åt mellan bankerna, vissa är för andra emot. Generellt sett upplevs de regler som 

finns inom bankvärlden vara motiverade eftersom det är en viktig bransch, däremot önskas 

inte för mycket reglering så att bankerna mister sitt ursprungliga fokus på grund av 

regeltolkningar och regeluppfyllelser. 

 

6.2 Egna reflektioner 

Det ter sig nog egentligen inte så underligt att det ännu är väl tidigt att uttala sig om huruvida 

Basel 2 bidragit till finansiell stabilitet och en jämnare marknadskonkurrens. Regelverket får 

ses som relativt nytt, implementeringsprocessen pågår fortfarande i viss utsträckning och 

regelverket ska till fullo vara applicerat år 2010.  

 

En av respondenterna kommenterade vid ett tillfälle utanför själva intervjun att var och en av 

mina frågor i sig skulle kunna utgöra ett eget uppsatsämne, denna kommentar påvisar hur 

omfattande ämnet är och hur svårt det är att skapa sig en uppfattning genom att bara skrapa 

lite på ytan. Basel 2 är ett stort och komplext regelverk som kan vara svårt att få grepp om, 

min undersökning har dock gett en liten inblick i hur några av aktörerna på marknaden 

upplever och ser på regelverket. Men att generalisera resultatet till att gälla alla banker i 

Sverige vore fel.  

 

Eftersom Finansinspektionen har en viktig roll i utformningen och tillämpningen av Basel 2, 

och för att erhålla en mer nyanserad bild, hade det varit intressant att också intervjua en 

representant från denna instans.  Även att ställa frågor till Sveriges Riksbank hade varit av 
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intresse. Detta var något jag inledningsvis hade ambitionen att göra men på grund av den 

relativt snäva tidsramen valde jag att lägga min fokus på bankerna.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats har behandlat de svenska storbankernas uppfattning av 

kapitaltäckningsregelverket Basel 2. Under arbetets gång har nya frågeställningar dykt upp 

vilka presenteras nedan och kan utgöra en grund för vidare studier: 

 

 Basel 2 kommer att implementeras till fullo först nästa år, 2010, vilket gör det 

intressant att upprepa en studie av samma karaktär som denna vid ett senare tillfälle. 

 Av intervjuerna framkom att det fortfarande är för tidigt att göra uttalanden om 

regelverkets konkurrensutjämnande förmåga till följd av detta vore det intressant att 

undersöka denna om något år. 

 Basel 2 är i grunden tilltänkt för banker på internationell nivå men ska ändå vara 

implementerbart för alla banker. Hur upplever mindre nationella banker att regelverket 

fungerar i deras verksamhet? 

 Basel 2 implementeras i olika takt i olika länder varför respondenterna ansåg det ännu 

vara för tidigt att uttala sig om Basel 2 bidragit till en ökad stabilitet på 

finansmarknaden ur ett finansiellt perspektiv. Att om något år genomföra en sådan 

studie vore givande.  

 Ratingföretagen spelar en viktig roll i och med bedömning av bankerna. Av 

intervjuerna framkom att vissa av bankerna upplever att dessa kan ha problem vid sina 

bedömningar till följd av att de inte är vana att hantera den information som ges. Att 

göra en studie om hur ratingföretagen upplever Basel 2 blir därmed ett förslag på 

uppslag till vidare forskning. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur de svenska storbankerna förhåller sig till 

kapitaltäckningsreglerna enligt Basel 2 . 

 

Banken och Basel II 

1. När började Ni tillämpa Basel II i bankens verksamhet? 

2. Hur såg tillämpningsprocessen ut och vilka förändringar medförde denna? 

3. Vilka var Era målsättningar med Basel II och är dessa målsättningar uppnådda? 

4. Vilken är Er uppfattning om regelverkets flexibilitet? 

5. Upplever Ni regelverket som komplext? 

 

Basel II – Mål och Syften 

6. Upplever Ni att Basel II bidragit till en sundare kapitalisering i banken? 

7. Upplever Ni att Basel II bidragit till att öka stabiliteten i det finansiella systemet på 

internationell nivå? 

8. Upplever Ni att Basel II jämnat ut konkurrensen mellan banker i olika länder? 

9. Anser Ni att regelverket går att tillämpa på alla banker – även de som inte verkar 

internationellt? 

 

Nya tekniker, produkter och aktörer 

10. Vilken är Er inställning till de nya tekniker och produkter som utvecklats på den 

finansiella marknaden? 

 

Den första pelaren: Grundläggande kapitalkrav 

11. Använder Ni Er av en intern ratingmodell vid bedömning av Era kreditrisker?  

12. Anser Ni att Era riskvikter inom de olika områdena är tillförlitliga?  

13. Finns det några problem vid bedömning av riskvikterna? 
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14. Anser Ni att det går att bedöma den operativa risken på ett tillförlitligt sätt? 

15. Hur hanterar Ni den operativa risken i Er verksamhet? 

 

Den andra pelaren: Riskbedömning och tillsyn 

16. Hur ser Er relation till Finansinspektionen ut? 

17. Hur hanterar Ni de risker i Er verksamhet som inte är av kredit-, marknads-, eller operativ 

art? 

18. Finns det några svårigheter med att bedöma dessa risker? 

19. Upplever Ni att det finns behov för ökad reglering inom de riskområden som den första 

pelaren inte täcker? 

 

Den tredje pelaren: Informationskrav och genomlysning 

20. Upplever ni att en ökad genomlysning i bankerna gynnar den finansiella stabiliteten? 

21. Finns det någon risk i sig med ökad genomlysning i bankerna? 

22. Anser Ni att ett ökat informationskrav gynnar konkurrensen mellan bankerna? 

 

Bedömning av likviditetsrisk 

23. Är likviditetsriskområdet i behov av en utökad reglering? Varför i så fall och på vilket sätt 

skulle Ni vilja se att reglerna utformas? 

24. Anser Ni att bankvärlden är för hårt reglerad? 

 

29. Har Ni övriga kommentarer eller något Ni vill tillägga? 


