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Sammanfattning 
 
I ett försök att förhindra framtida bankkriser och göra banker stabilare mot sväng-
ningar i ekonomin upprättade Baselkommittén 1993 ett regelverk som kom att 
benämnas Basel-1. Bankerna skulle bli stabilare genom att stärka kapitaltäcknings-
reglerna. Dessa regler lyckades inte uppnå sitt syfte och regelverket ansågs otillräck-
ligt. Nya regler utformades och Baselkommittén arbetade fram ett åtstramat regel-
verk, Basel-2. Den finansiella krisen 2008 visade dock att även Basel-2 regelverket 
var otillräckligt. Med anledning av detta så har nu Baselkommittén arbetat fram, nya, 
mer åtstramade regler med högre kapitalkrav för banker som kommer att införas med 
start 2013 och som kallas Basel-3. 
 
För att få en förståelse för hur Basel-3 kan komma att påverka bankerna och några av 
dess intressenter har två problemformuleringar tagits fram. 
 
Hur tror bankkontorschefer att banker kommer att påverkas av det nya regelverket 
Basel-3? 
Hur tror bankkontorschefer att deras kunder kommer att påverkas av det nya regel-
verket Basel-3? 
 
Studien har avgränsat sig till banker på Gotland och intervjuer är gjorda med kon-
torschefer på Handelsbanken, Nordea och Swedbank. Detta för att få svar på hur de 
tror att regelverket kan komma att påverka bankerna och deras kunder. Vi har använt 
oss av noggrant utvalda frågor och skapat ett frågeformulär som besvarats av respon-
denterna. 
 
I teoridelen presenteras intressentmodellen för att få en ökad förståelse för vilka in-
tressenter som kan beröras av en organisations förändringar. Den intressent vi tittar 
närmare på är framförallt bankens kunder. Teori om Baselregelverken baseras i hu-
vudsak på rapporter och artiklar från Sveriges Riksbank, Finansinspektionen och 
Basels respektive hemsidor. 
 
Undersökningen visar att regelverket Basel-3 kommer påverka bankerna och deras 
kunder på flera sätt. De högre kapitalkraven samt de nya likviditetsreglerna innebär 
att bankerna måste skaffa mer kvalitativt kapital för att kunna stå emot negativa för-
ändringar i ekonomin. Detta kräver att bankerna måste förändra sina risksystem vil-
ket leder till höga kostnader. Respondenterna tror att dessa kostnader framförallt 
kommer att läggas på kunderna genom högre räntor. De tror även att regelverket Ba-
sel-3 kommer att påverka de mindre bra kunderna genom att det blir svårare för des-
sa att få lån. 
 
Nyckelord: kapitaltäckning, kunder, Basel-3, kapitalkrav, kostnader 
 



 
 

Abstract 
To prevent the emergence of bank crises and to help banks resist turbulent economy, 
the Basel Committee created a regulation framework. This framework was intro-
duced in 1993 and was called Basel-1. During the years this framework has been 
changed to suite new situations. The latest change was done after the financial crises 
in 2008 and is going to be implemented in 2013. This, latest edition is called Basel-3 
and includes among other things a strong capital requirement. Before the implemen-
tation of Basel-3 many questions has come to light. To answer some of these, two 
problem formulations have been created in this thesis.  
 
How do the bank office managers think that they will be affected by the new regula-
tions of Basel-3? 
How do the bank office managers think that their customers will be affected by the 
new regulations of Basel-3? 
 
To seek the answers to these questions, three bank directors have answered quite 
many questions in interviews and by e-mail. These answers have been formed and 
put together to get an idea of what they think will happen when the new regulations 
of Basel-3 will be implemented.  
 
When analyzing these answers the authors have found out that both the banks and 
their customers probably and already have been affected by these new regulations in 
quite many ways.  
 
Keywords: capital adequacy ratio, customers, Basel-3, capital requirements, costs 
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Definitioner 
 
Kärnprimärkapital:   
Enligt Swedbank definieras kärnprimärkapital som Primärkapital med avdrag för 
kapitaltillskott och reserver som får ingå i kapitalbasen som primärt kapital enligt 3 
kap. 4§ i Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar. (Swedbank, 2011). 
 
Primärkapital:   
Eget kapital med avdrag för föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar och 
immateriella tillgångar samt vissa andra justeringar kallas för primärkapital. Kapi-
taltillskott och reserver som får ingå i kapitalbasen som primärt kapital enligt 3 kap. 
4§ i Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar tillkommer.  (Swedbank, 2011). 
 
Kapitaltäckningsgrad:  
Kapitaltäckningsgrad är ett mått som används i regelverk för hur stort belopp som 
måste sättas av för att trygga verksamhetens möjlighet att leva upp till sina åtagan-
den. Swedbank definierar detta som kapitalbas i relation till riskvägt belopp. (Swed-
bank, 2011). 
 
Kreditrisk:   
Den risk bankerna tar till följd av lånetagaren inte kan uppfylla sin betalningsåtagan-
de benämns kreditrisk. (Swedbank, 2012 b). 
 
Bruttosoliditet:  
Bruttosoliditet är ett mått som anger bankens kapital i förhållande till dess tillgångar, 
i och utanför balansräkningen, oavsett risk (Sveriges Riksbank, 2010). 
 
NSFR:  
NSFR = Nettofinansieringskvoten (Net Stable Funding Ratio), är den likviditetsre-
glering som kräver att bankens finansiering är större än bankens behov av finansie-
ring (Sveriges Riksbank, 2010). 
 
LCR:  
LCR = Likviditetstäckningskvoten (Liquidity Coverage Ratio) är den likviditetsre-
glering som kräver att bankernas likviditetsbuffert ska vara minst lika stort som net-
toutflödet av pengar under 30 dagar. Något för enklat så utgörs den av statsobligatio-
ner och högst 40 procent av bostadsobligationer (Sveriges Riksbank, 2010). 
 
Kapitalkrav:  
Kapitaltkrav är den mängd pengar som regelverket kräver att bankerna måste ha för 
att räkna in riskerna inom olika riskområden (SEK, 2009). 
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1  Inledning 

Uppsatsen inleds med en bakgrund där händelser som påverkat uppkomsten av Ba-
selkommittén tydliggörs. Därefter beskrivs de tidigare regelverken och upprinnelsen 
till Basel-3. I problematiseringen klargörs vilka eventuella problem som implemente-
ringen av regelverket Basel-3 kan medföra, vilket ger uppsatsens problemformule-
ringar och syfte. Kapitlet avslutas med en avgränsning som ansetts nödvändig. 

1.1 Bakgrund 
Baselkommittén (BCBS) inrättades 1974 av centralbankscheferna från de så kallade 
G 10-länderna1. Idag består kommittén av medlemmar ifrån 27 länder där den svens-
ka riksbankschefen Stefan Ingves är ordförande (Bank for international settlements, 
BIS, 2012). Syftet med kommittén var att diskutera det problem som uppstått i bank-
världen då den tyska banken Hersatt hade gått i konkurrs i juni 1974. Den tyska ban-
ken var inte stor men bankens fall visade på allvarliga brister i det finansiella syste-
met. För att komma tillrätta med dessa problem skulle det krävas insatser utanför de 
enskilda ländernas gränser. Baselkommittén skapade ett regelverk som skulle komma 
att bli en riktlinje för hur medlemsländernas banker skulle agera för att stå emot ne-
gativa svängningar i ekonomin (Billing, 2009).   
 
Under det senaste decenniet har ekonomiska kriser runt om i världen orsakat lågkon-
junkturer och att förstå vad som ligger till grund för en kris är svårt. Lybeck (1992) 
menar att det kan förklaras genom risker inom finansiella organisationer som kan ge 
upphov till dessa finansiella kriser. För att förhindra finansiella kriser har den svens-
ka regeringen skapat ett ramverk med mål att förhindra att det finansiella systemet 
drabbas av problem (Finansinspektionen, 2010 a). 
 
I juli 1988 presenterade Baselkommittén för första gången det nya gemensamma 
reglerna för kapitaltäckning2 i banker. Kapitaltäckning innebär den lägsta nivån av 
eget kapital som bankerna bör ha för att täcka sina risker. Detta regelverk kallas för 
kapitalmätning (Basel Capital Accord) men i bankvärden förkortat till Basel-1. Re-
gleringen innebar att banker och finansiella institut skulle ha minst fyra procent av 
sina tillgångar i primärkapital3 och fyra procent i kärnprimärkapital vilket skulle hål-
la ett kapital på åtta procent av riskvägda tillgångar4 (BIS, 2012). Med kärnkapital 
menas Primärkapital med avdrag för kapitaltillskott och reserver som får ingå i kapi-
talbasen som primärt kapital. 
                                                 
1 Medlemsländer i Baselkommittén (G10-länderna) är USA, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, 
Frankrike, Italien, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Belgien, Sverige och Luxemburg. 
2 Kapitaltäckning är ett mått som används för hur stort belopp som måste sättas av för att trygga verk-
samhetens möjlighet att leva upp till sina åtaganden (Swedbank, 2011). 
3 Eget kapital med avdrag för föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar och immateriella till-
gångar samt vissa andra justeringar 
4 Tillgångar på balansräkningen och åtaganden utanför balansräkningen (Sveriges Riksbank, 2010). 
summerade, värderade och riskvägda enligt gällande kapitaltäckningsregler. 
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I takt med att utvecklingen av bankerna gick snabbt framåt och bankkoncerner fick 
en bredare verksamhet som sträckte sig över flera länder behövdes reglerna omarbe-
tas och stramas åt. Baselkommittén upptäckte brister i Basel-1 regelverket. Detta 
ledde till att Baselkommittén arbetade fram det nya Basel-2 regelverket. Tanken med 
Basel-2 var att åstadkomma bättre transparens och hantering av risker och på så sätt 
öka stabiliteten i det finansiella systemet (Finansinspektionen, 2010 a).  
 
Trots åtstramningar av regelverket blev det instabilitet i ekonomin. Hakenes och 
Schnabel (2011) menar att det inte fanns jämvikt på marknaden då storbanker har 
konkurrensfördelar av in- och utlåning av kapital för bankerna. För att reglera detta 
behöver man höja kapitalkravet5 för bankerna. 
 
Under den finansiella krisen 2008 blev det tydligt att de regler som fanns inte var 
tillräckligt för att fånga upp bankers risker i den utsträckning som krävdes. För att 
möta de problem som blev tydliga under denna kris utvecklade Baselkommittén yt-
terligare ett nytt regelverk för banker som fick namnet Basel-3. Detta nya regelverk 
har som huvudsyfte att stärka bankerna ytterligare så att de står stabilare i sämre pe-
rioder och på så sätt minska risken för nya storskaliga finanskriser. Implementering-
en av Basel-3 reglerna kommer att påbörjas år 2013 och sedan stegvis införas fram 
till 2019 (Sveriges Riksbank, 2011 a). 

1.2 Problematisering 

Den finansiella krisen 2008 speglar tydligt att de regler som rymdes inom Basel-2 
hade brister. Regelverket hade brister och räckte inte till på en rad punkter för att 
uppfylla huvudsyftet med Basel-2 som var att skapa stabilitet på den finansiella 
marknaden och förhindra finansiella kriser (BIS, 2012). Därför utarbetade Basel-
kommittén de nya reglerna, Basel-3, som de presenterade i december 2010.  
 
De nya reglerna för Basel-3 innebär att kapitalkraven höjs för bankerna jämfört med 
Basel-2. Även reglerna för vad bankerna får räkna in i sitt kapital stramas åt, good-
will och latenta skatteskulder får till exempel inte räknas med till lika hög grad som i 
Basel-2. Även beräkningar av riskvägda tillgångar kommer att skärpas (Sveriges 
Riksbank, 2011 a). 
 
Finansinspektionen, Finansdepartementet och Sveriges Riksbank menar dock att de 
nya kraven inte är tillräckliga för Sveriges fyra storbanker6. De föreslår en högre 
gräns för hur mycket kärnprimärkapital bankerna bör ha, dessa menar att gränserna 
bör vara 10 procent istället för 7 procent från första januari 2013. Som skäl anger 
Finansinspektionen bland annat att dessa banker har blivit så stora att om de hamnar i 

                                                 
5 Den mängd pengar som regelverket kräver att bankerna måste ha för att räkna in riskerna inom olika 
riskområden (SEK, 2009). 
6 Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB 
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en kris och måste räddas, kommer ökade kostnader för samhället och därmed för 
skattebetalarna bli en följd (Finansinspektionen, 2011).  
 
Konsekvenserna av implementeringen av Basel-3 är svåra att förutsäga, men det kan 
komma att leda till högre kostnader för bankerna. Genom att bankerna binder upp 
mer kapital så ökar deras räntekostnader och vem som kommer att belastas med des-
sa kostnader är ännu inte klart. I en intervju menar riksbankschefen Stefan Ingves att 
det mycket väl kan komma att bli högre räntor för låntagare i framtiden och han an-
ser att både banker och deras kunder skall dela på denna kostnad (Svenska Dagbla-
det, 2010). Swedbanks vice ordförande Anders Sundström tror att de högre kostna-
derna kommer drabba kunderna genom att det blir svårare och dyrare att låna pengar 
(Östlund, 2011).  

1.3 Problemformulering 
I problematiseringen framgår att frågorna inför implementeringen av regelverket 
Basel-3 är många. För att besvara några av dessa har två problemformuleringar tagits 
fram för denna uppsats.   
 
Hur tror bankkontorschefer att banker kommer att påverkas av det nya regelverket 
Basel-3? 
Hur tror bankkontorschefer att deras kunder kommer att påverkas av det nya regel-
verket Basel-3? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att beskriva regelverket Basel-3 och hur det har 
vuxit fram, samt att beskriva och diskutera hur några banker ser på införandet av 
Basel-3 och hur dessa regler kan komma att påverka banken och några av dess in-
tressenter. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi valde fyra storbanker på Gotland, Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB. 
En bank som var tänkt att ingå i denna studie valde helt att avstå. Vi har valt att av-
gränsa denna studie till hur kontorscheferna på de utvalda bankerna tror att regelver-
ket Basel-3 kommer att påverka deras organisation och dess kunder. 
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2 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras vilka metoder vi har använt oss av. Informationsinsamling, 
hur respondenterna har valts ut och vilken undersökningsmetod som har valts inleder 
kapitlet. Vidare beskrivs begrepp som validitet och reliabilitet och hur dessa har an-
passats till uppsatsen. 

2.1  Insamling av information  
Utgångspunkten för denna studie var att genomföra intervjuer med några bankkon-
torschefer. Då två av de utvalda bankernas kontorschefer inte hade möjlighet att träf-
fas för en personlig intervju besvarade dessa frågeformuläret via e-post. Regelverket 
för Basel-3 är helt nytt och ännu inte implementerat, varför urvalet av litteratur är 
begränsat. Vi kommer därför att som grundmaterial i uppsatsen använda oss av Ba-
selkommitténs, Sveriges Riksbank och finansinspektionens rapporter om hur regel-
verket arbetats fram. I den teoretiska ansatsen kommer vi även att belysa intressent-
modellen och regelverken Basel 1-2 som är en viktig utgångspunkt för framtagandet 
av Basel-3 som beskrivs mer utförligt i slutet av teorikapitlet. 

2.2 Intervju som undersökningsmetod 
Enligt Bryman och Bell (2003) är intervjuer oftast den vanligaste metoden vid kvali-
tativ forskning och det finns två olika former av intervjuer, antingen semistrukturera-
de eller ostrukturerade. Dessa två sätt att föra intervjuer på kan ses som ytterligheter 
och det finns en hel del variation mellan de båda som kan brukas. Ofta ligger inter-
vjuer nära någon av dessa ytterligheter hävdar Bryman och Bell. Vissa forskare tar 
hjälp av ett förskrivet frågeschema medan andra bara håller sig till ett visst ämne och 
släpper ordet fritt (Bryman, 1997). 
 
För att få svar genom intervjuer menar Dicicco-Bloom och Crabtree (2006) att semi-
strukturerade intervjuer oftast är den enda informationskällan för kvalitativ forskning 
och som används då man vill använda sig av intervjuer med frågor som är strukture-
rade men öppna vilket kan ge upphov till en mer öppen dialog. Dicicco-Bloom och 
Crabtree (2006) menar att vid semistrukturerade intervjuer behöver man inte följa sitt 
förutbestämda frågeschema helt utan kan välja att ställa frågorna beroende på hur 
dialogen utvecklar sig. Semistrukturerade intervjuer utgår från ett frågeschema. Detta 
frågeschema kan dock förändras under intervjun. Den semistrukturerade metoden ger 
även utrymme för respondenten att svara mer fritt och låta intervjun bli mer öppen 
(Bryman och Bell, 2003). 
 
Då studien försöker finna förståelse för hur banker och dess kunder kommer att på-
verkas av Basel-3 så har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Des-
sa följer den struktur som Dicicco-Bloom och Crabtree (2006) anser vara lättast att 
använda vid intervjuer och som ger respondenterna möjlighet att diskutera mer fritt 
och öppet kring frågorna. Semistrukturerade intervjuer ger även upphov till möjlighet 
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att ställa följdfrågor vilket passar vårt sökande efter svaret bra då studien utgår ifrån 
respondenternas svar. 

2.3 Val av respondenter 
Med anledning att Basel-3 kommer att införas med start år 2013 kommer undersök-
ningen att bygga på vad respondenterna tror kommer att hända. Det nya regelverket 
kommet att skapa en ny situation på marknaden. För att skapa förståelse för hur ban-
ker tror att de själva och deras kunder kommer att påverkas av Basel-3 ville vi inter-
vjua personer med god insikt i detta ämne. Därför valdes kontorscheferna för tre 
banker för att besvara de frågor vi formulerat för att kunna få svar på uppsatsens pro-
blemformuleringar. Då vi bor i Visby på Gotland så blev det naturligt att välja banker 
i Visby. De valda bankerna är Swedbank, Handelsbanken och Nordea, vilka är de tre 
största bankerna på Gotland. 
För att få svar på vår problemformulering valdes intervjuer för att samla in material 
och säkerställa att svaren kom från rätt källa. Vi ville därför träffa respektive banks 
kontorschef på dess bankkontor för att säkerställa att informationen kom från kon-
torschefen och inte från någon annan. Med anledning av att två banker inte hade möj-
lighet att ses blev det endast en intervju gjord på detta sätt. De resterande två besva-
rade frågorna via e-post.  
 
Första kontakten med cheferna var via telefon då vi presenterade oss och beskrev 
problemet. Därefter skickades ett e-post meddelande med ett frågeschema till re-
spondenten. En vecka innan avtalad tid för att ge möjlighet till bättre förberedelser 
och en större övergripande uppfattning om hur frågorna var formulerade. De två 
bankchefer som inte hade möjlighet att låta sig intervjuas fick samma frågeformulär 
(bilaga nr 1) och besvarades via e-post när respondenten själv hade möjlighet. 

2.4  Samtyckeskrav 
Enligt Bryman och Bell (2003) så finns det vissa etiska aspekter vid forskning. Det är 
författarnas ansvar att bevara och skydda undersökningspersonernas värdighet, pri-
vatliv och frihet. Denna förpliktelse kräver samtycke, vilket innebär att författarna 
ska informera deltagarna att förklara undersökningens syfte och att det är fritt att 
välja om man vill delta eller inte. Bryman och Bell (2003) menar att författarna även 
ska informera om det anonymitets- och konfidentialitetskrav som finns. Vi upplyste 
samtliga respondenter om att det fanns möjlighet att vara anonym samt att deltagan-
det var frivilligt. Detta innebär att deltagarna har rätt att vara anonyma av både etiska 
och juridiska aspekter. 

2.5 Studiens trovärdighet 
Då vi använt oss av intervjuer för att kunna besvara uppsatsens problemformulering 
är trovärdigheten från respondenterna en viktig diskussion. Eftersom tiden för pro-
blemet ligger steget före implementeringen av regelverket så kommer uppsatsen utgå 
ifrån hur bankernas kontorschefer tror detta kommer att påverka bankerna och kun-
derna. Då studien söker svar genom intervjuer är det extra viktigt att föra en diskus-
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sion om trovärdigheten av det som den empiriska delen ligger som grund för. Vid 
bedömning av reliabilitet av svaren som framkommer vid intervjuerna så handlar det 
om hur pass tillförlitliga och trovärdiga dessa är från respondenten (Bryman och Bell 
2003). I sökandet efter svar på studiens problemformuleringar anser vi att både tro-
värdigheten och tillförlitligheten är av hög grad då vi intervjuar kontorschefer på 
storbanker som dagligen arbetar med arbetsuppgifter som berör regelverket Basel-3. 

2.6 Validitet 
Enligt Bryman och Bell (2003) handlar validitet om hur säkra vi kan vara att det vi 
mäter verkligen är det vi undersöker. Validitet går ut på att bedöma slutsatser och se 
hur dessa stämmer överrens med varandra. De menar även att validitet oftast används 
inom den kvantitativa forskningen. Den vanligaste beskrivningen av validitet är be-
greppsvaliditet. Med detta som bakgrund är vår åsikt att detta är den stora utmaning-
en; att den information som lämnats av respondenterna är relevant för att kunna be-
svara problemställningen i undersökningen. 
 
Det finns tre andra typer av validitet, intern, extern och ekologisk validitet. Intern 
validitet handlar om en slutsats har ett kausalt förhållande till två eller flera variabler, 
vilket kan förklaras genom en beroende och en oberoende variabel och hur dessa 
påverkar varandra vid en variation av resultatet i undersökningen. Extern validitet är 
att urvalet av individer och organisationer är avgörande för generaliseringen av resul-
tatet i undersökningen. Ekologisk validitet handlar om hur människans sociala miljö-
er och vardag är kopplade till undersökningens resultat, vilket kan förklaras med hur 
resultatet av undersökningen avspeglar vår omvärld (Bryman och Bell 2003). 
 
Bryman och Bell (2003) menar att för kvalitativ forskning använder man sig av helt 
andra kriterier. Det handlar om trovärdighet och äkthet för bedömning av en kvalita-
tiv undersökning som delas in i fyra olika kategorier. Tillförlitlighet, som är motsva-
rande till internvaliditet, pålitlighet är motsvarande externvaliditet, överförbarhet 
som kan jämföras med reliabilitet och styrka och bekräfta som motsvarar objektet. 
För att besvara studiens problemställning är trovärdigheten och äktheten av respon-
denternas lämnade svar av betydelse. 

2.7 Reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2003) handlar reliabilitet om hur resultatet av en undersök-
ning skulle bli om man gjorde den på nytt och om det skulle finnas tillfälliga eller 
slumpmässiga företeelser som påverkat resultatet. Bryman och Bell (2003) tar upp 
tre olika mått hur man kan mäta reliabiliteten: intern reliabilitet, stabilitet och intern-
bedömarreliabilitet. Då tiden för denna studie är innan införandet av det nya regel-
verket Basel-3 blir informationssökandet baserat på den information som finns vid 
den aktuella tidpunkten då det hela tiden kommer nya debatter, artiklar och rapporter 
kring ämnet. Författarna är väl medvetna om detta men anser detta inte vara negativt 
för undersökningen. 
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3 Intressentmodellen 

Alla organisationer är beroende av sin omgivning och måste ta hänsyn till de krafter 
som gör att de kan finnas och verka. Organisationer kan ses som en koalition av olika 
intressenter som var och en ser ett värde i att delta i organisationens verksamhet 
(Brytting, 2005). För att visa vilka intressenter en organisation samverkar med är det 
vanligt att intressentmodellen används (se figur 1). Då det nya regelverket Basel-3 
sannolikt kommer att innebära förändringar för bankerna kommer det även att beröra 
dess intressenter. Vi väljer att ta upp intressentmodellen för att få en ökad förståelse 
för vilka intressenter som kan beröras av en organisations förändringar. 
 
Enligt Ax, Johansson och Kullvén, (2006) så brukar Chester Bernard och Herbert 
Simon nämnas som grundare av intressentmodellen. Bruzelius och Skärvad (2011) 
menar att organisationers intressenter är individer, grupper eller organisationer som 
på något sätt har en utbytesrelation med organisationen. Vidare menar de att intres-
senterna och organisationen har ett beroendeförhållande sinsemellan. Intressenterna 
är beroende av organisationen för att få sina behov tillfredställda och organisationen 
är beroende av intressenternas medverkan i organisationens verksamhet för att den 
ska fungera. Enligt Brytting (2005) har intressenter ett intresse för organisationen så 
länge de upplever att det finns en nytta med organisationen och därför ligger det egna 
intresset att främja sina intressenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Intressentmodellen (egen bild baserad på Bruzelius och Skärvad, 2011) 
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Alla intressenter bidrar med något till företagets verksamhet och förväntar sig något 
tillbaka. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att det är viktigt att förstå vilka bidrag 
intressenterna lämnar till verksamheten och vilka deras krav tillbaka är. 
 
Intressentmodellen visar vilka krav på organisationen har på sig för hur den kan och 
vill göra affärer och vilken typ av relation de behöver skapa med sina intressenter för 
att kunna uppfylla sitt syfte och nå sina mål, Freeman och Wicks (2004). Vidare 
skriver de att intressentmodellen ställer två centrala frågor. Den första är vad företa-
gets syfte är. Detta främjar organisationen att klargöra vad den delade känslan av 
värdet de skapar är och reflektera över vad som för dess intressenter samman. Detta 
driver organisationen framåt och gör att den kan prestera bättre. Den andra centrala 
frågan rör vilket ansvar organisationen har för sina intressenter. Denna fråga driver 
organisationen att klargöra hur de vill göra affärer, vilken sorts relation de behöver 
skapa med intressenterna för att kunna uppfylla deras syfte. 
 
När det kommer till att se vilka intressenter som är berörda av företaget är vissa lätta-
re att peka ut än andra. Brytting (2005) delar in dem i två kategorier, direkt berörda 
och indirekt berörda. De direkt berörda är ägare, personal, leverantörer, kunder, be-
slutsfattare och andra intressenter som kan sägas vara nära företaget. De indirekt be-
rörda intressenterna kan vara stat och kommun, intresseorganisationer och andra in-
tressenter som inte samarbetar lika nära som de direkt berörda. Alla intressenter vill 
att företaget skall gå bra ekonomiskt men har annars olika förväntningar på vad de 
vill ha tillbaka för att ge sitt bidrag till organisationen.  
 
Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) kan några intressenters bidrag och förväntning-
ar på organisationen allmänt beskrivas på det sätt som framgår av uppställningen 
nedan. Vår studie har banker som den centrala verksamheten (se figur 1) och vi foku-
serar på hur kunder kommer att beröras av det nya regelverket. Intressentmodellen 
används för att förklara vilka intressenter som finns för banker, där kunder är en av 
de viktigaste intressentgrupperna, då dessa köper bankens varor och tjänster samt 
lånar pengar för att kunna finansiera sina privata affärer som betalas tillbaka med 
ränta. För ägarna är det viktigt att banken går bra då dessa har satsat kapital i aktier 
som de vill ska öka i värde. Bankers anställda lägger ner arbete som de vill ha lön 
för, men god arbetsmiljö, meningsfulla arbetsuppgifter samt möjlighet att kunna ut-
vecklas är även viktigt för de anställda. Med Basel-3 måste anställda anpassa sig till 
nya regler och kunna förmedla dessa till sina kunder. Andra intressenter som intres-
seorganisationer, leverantörerna, stat och kommun och opinionsbildande grupper 
berörs också av de nya reglerna i Basel-3 på ett eller annat sätt men nedan förklaras 
dessa av Bruzelius och Skärvads (2011) modell:  
 
Ägare: Ägarna bidrar genom att satsa kapital vilket medför en risk att förlora dessa 
pengar. De vill att företaget skall gå med vinst och ge avkastning på det satsade kapi-
talet. Krav ställs således på företaget att förvalta och utveckla kapitalet. 
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Intresseorganisationer: Företags- och intresseorganisationer som företräder sina 
medlemmars intressen kan vara exempelvis arbetsgivare- och branschorganisationer. 
 
Anställda: De anställda lägger ner arbete i verksamheten som de vill ha lön för. De 
vill även ha en god arbetsmiljö, meningsfulla arbetsuppgifter, personlig utveckling, 
medbestämmande och medinflytande. Ofta är de anställda med i fackliga organisa-
tioner som reglerar företagens relationer med de anställda. 
 
Företagsledningen: Bidrar med arbete och vill ha ersättning i form av lön eller an-
nan ersättning för nedlagd tid. Ibland kan känslan att leda ett företag vara en viktig 
belöning för de som sitter i företagsledningen. 
 
Kunderna: Kunderna är för många företag den viktigaste intressentgruppen. Saknas 
kunder som efterfrågar de produkter eller tjänster som företaget säljer så försvinner 
den viktigaste förutsättningen för företagets fortlevnad. Kundernas bidrag till verk-
samheten är att de köper de produkter som verksamheten erbjuder. Tillbaka kräver 
kunderna bland annat produkter till priser som anses rimliga, leveranssäkerhet eller 
en upplevelse utöver det vanliga. Företaget måste kunna förnya sig och sälja produk-
ter som lever upp till kundernas krav och samtidigt tänka på att utformningen av pro-
dukterna är ansvarsfull så att inte kundernas hälsa blir lidande på något sätt. 
 
Leverantörerna: Leverantörernas bidrag till företaget sker genom att leverera de 
varor och tjänster företaget har behov av. De vill ha tillbaka en stabil och god rela-
tion med sin kund samt att få betalt i tid för de varor eller tjänster de levererar. 
 
Långivarna: Långivarna, precis som ägarna, bidrar med kapital till verksamheten. I 
utbyte mot kapitalet som företaget får för att driva sin verksamhet vill långivarna ha 
ränta och att amorteringskraven betalas som parterna kommit överens om. 
 
Stat och Kommun: Deras bidrag till företag sker via samhällsservice av olika slag, 
vilket kan vara genom att bidra med bostäder, utbildning, kommunikationer m.m. 
Det förekommer också att företag får bidrag eller lån från stat och kommun. Stat och 
kommun betalar sjukersättning till anställda som varit sjuka en längre tid. I utbyte 
vill stat och kommun ha tillbaka företag som tar samhällsansvar och betalar skatt för 
sina vinster samt bidrar till en jämn och hög sysselsättning i samhället. 
 
Opinionsbildande grupper: Grupper som till exempel miljöorganisationer har blivit 
en allt viktigare intressent för företagen att ta hänsyn till. Dessa organisationer ställer 
krav på att företag är miljömedvetna. De är inte alltid aktiva intressenter då de ofta 
har synpunkter på en speciell fråga och upphör med sina aktioner när deras krav till-
mötesgåtts. Bidraget till företagets verksamhet kan vara att ge goodwill till de som 
gör ett bra jobb enligt dessa grupper. 
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De intressenter som tas upp i intressentmodellen kan komma att beröras av Basel-3 
regelverket på ett eller flera sätt. Enligt Bruzelius och Skärvad (2011) ingår alla des-
sa intressenter, men med utgångspunkt av uppsatsens problemformulering och in-
riktningen mot bankerna så har vi fokuserat på hur kunder och bankerna själva kom-
mer att beröras av implementeringen. 
 

3.1 Kritik mot intressentmodellen 
Det finns en kritik mot intressentmodellen, till exempel att den skall vara allt för 
övergripande och enkel. Ljung med flera (1998) menar att kritiken som framförts 
riktar sig främst mot två områden. Det ena är att modellen är allt för statisk och det 
andra är att de inblandade intressenternas olika grad av inflytande på företaget inte 
visas. Bruzelius och Skärvad (2000) tar själva upp viss kritik som förts fram mot 
intressentmodellen. Även de nämner att intressentmodellen är statisk. Med detta me-
nas att modellen visar företagets intressentstruktur vid en given tidpunkt, och efter-
som att företagens omvärld kan ändras snabbt krävs det att ledningen ständigt ser 
över och ifrågasätter relationen till sin omgivning. 
 
En annan kritisk reflektion över intressentmodellen som Bruzelius och Skärvad 
(2000) beskriver är att modellen förespråkar en harmonisyn. Kritikerna menar att 
modellen är allt för enkel och inte visar på de konflikter som kan finnas mellan de 
olika intressentkategorierna. 
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4 Regelverkets utveckling – Basel 1-3 

4.1 Införandet av regelverket Basel-1 
Långt innan Baselkommittén inrättades hade bankvärlden återkommande utmaningar 
i att hantera finansiella kriser. En snabb utveckling av bankernas komplexa produkter 
gjorde att världens finansiella marknader blev mer och mer integrerade med var-
andra. Denna integrering gav upphov till ett möte där alla G10 ländernas central-
bankschefer sammanträdde i syfte om att se över, förbättra och öka förståelsen för 
världens olika banksystem. Sammanträdet utmynnade i skapandet av det regelverk 
som fick namnet Basel-1 och som senare blev EG-direktiv och svensk lagstiftning 
(Finansinspektionen, 2002). 
 
I Finansinspektionens rapport (2001) står det att Basel-1 regelverket blev en riktlinje 
för bankernas sätt att arbeta inom G10 länderna. Målet med regelverket var att främja 
säkerheten och skapa en sundhet i banksystemet för att kunna stå emot finansiella 
kriser och skapa goda konkurrensförhållanden för internationellt aktiva banker. För 
att uppnå konkurrensförhållanden skapades schablonmässiga regler för hur mycket 
kapital bankerna skulle tillhandahålla för att stå emot risker i verksamheten  
 
Regelverket för Basel-1 kom att innebära att bankerna var tvungna att upprätthålla ett 
eget kapital på minst 8 procent som kapitaltäckningsgrad för sin riskvägda utlåning 
eller placerat kapital. Kapitaltäckningsgraden beräknas genom att kapitalbasen divi-
deras med bankernas sammanlagda risk, vilket är marknadsrisker och kreditrisker i 
Basel-1 regelverket. 
 
Regelverket för Basel-1 kom att kritiserats då det påvisats att regelverket inte var 
tillräckligt på flera sätt. Vid förändrad risk för bankerna gav regelverket ett försent 
utslag vilket gjorde att det dröjde för länge innan det sattes in åtgärder för att justera 
detta. Regelverket klarade inte heller av att på ett rättvisande sätt hantera de nya re-
geländringarna vilket skapade svårigheter för utmätning av kapitaltäckningsgraden 
(Finansinspektionen, 2001). 

4.2 Det mer reglerade regelverket Basel-2 
I takt med att bankerna utvecklade sina system och med den kritik som fanns mot 
Basel-1 så ansåg Baselkommittén att reglerna var tvungna att förnyas och göras 
mindre riskkänsliga. Det fanns två huvudsakliga argument för reformen (Finansin-
spektionen, 2002): 
1. Genom att man gjorde kapitalkravet mindre riskkänsligt såg man till att riskkapita-
let utnyttjades mer effektivt och genom detta kunna stå emot de finansiella kriser 
som kunde uppstå.   
2. Utveckling av finansiell teknik skapade möjligheter för banker att till lägre kost-
nad än tidigare kringgå regelverket och kom att skapa nya svåröverblickade risker. 
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För att anpassa regelverket efter dessa argument så använde Baselkommittén sig av 
de avancerade riskmätningssystem som bankerna utvecklat för att kontrollera att 
bankernas riskmätning uppfyllde det kvalitetskrav som ställdes på kapitaltäcknings-
kravet. När Baselkommittén kontrollerat att bankerna uppfyllde det krav som ställdes 
fick bankerna tillstånd att utnyttja sitt interna system för riskberäkningen (Finansin-
spektionen, 2002). 
 
Eftersom inte alla banker var lika avancerade så menar Finansinspektionen (2002) att 
Baselkommittén valde att parallellt skapa olika alternativ för riskanalyser som kunde 
väljas av respektive bank. Bankerna kunde välja att använda sig av bankens egna 
interna riskmätningssystem eller schablonregler7som Baselkommittén tog fram 1988. 
 
Det nya regelverket innebar även att tillsynsmyndigheter fick rättigheter att kunna 
granska enskilda banker och ingripa och justera bankens risk eller kräva förändring i 
kapitalisering. Med anledning av att regelverket Basel-1 i stort endast hade fokus på 
minimikravet för bankernas kapital så kom ytterligare ett förslag från Baselkommit-
tén att dela in regelverket Basel-2 i tre så kallade pelare, Finansinspektionen (2002). 
Den första pelaren innehåller de grundläggande reglerna för beräkningen av banker-
nas riskbedömning, kreditrisker, operativa risker och marknadsrisker. Den andra pe-
laren innehåller krav på en samlad kapitalbedömning där man även tar hänsyn till 
bankernas riskprofil och hanteringsförmåga samt den samlade kapitalbedömning och 
andra faktorer som kan vägas in för bankernas riskprofil. Den samlade bedömningen 
kan leda till ökat kapitalkrav. Den tredje och sista pelaren innehåller krav på offentli-
ga handlingar som uppgifter om bankernas riskberäkning, kapital och riskhanterings-
förmåga i syfte att ge möjlighet till en bättre bedömning av bankernas risknivå och 
kreditkvalitet för intressenter.  

4.3 Införande av Basel-3 regelverket 
Till följd av den finansiella krisen 2008 - 2009 insåg Baselkommittén att regelverket 
för Basel-2 inte var tillräckligt starkt för att kunna stå emot svängningar i ekonomin. 
Detta ledde till att Baselkommittén tog fram ett nytt förslag med nya riktlinjer och 
regler för bankerna. Med förslaget kom en ökad riskmedvetenhet för bankerna och 
åtgärder för att bankerna ska minska sina risker, de skall ha mer kvalitativt kapital 
och högre eget kapital (Sveriges Riksbank, 2011 a). 
 
Det nya mer reglerade regelverket Basel-3 kommer att införas med start år 2013 och 
vara fullt implementerat år 2019. Basel-3 ställer högre krav på bankerna genom att 
kapitalkraven kommer att höjas och de nya reglerna för vad som får räknas in i det 
egna kapitalet skärps. Även begränsningar på hur stor del av kapitalet som får utgö-
ras av investeringar i finansiella institut och reglerna för beräkningar av riskvägda 

                                                 
7 Syftar på en enklare metod för beräkning av kapitalkrav för bankerna som inte ännu kommit så långt 
i utvecklingen eller inte har tillräckligt med kapital för att investera i dyra och mer avancerade system. 
(Finansinspektionen, 2012) 
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tillgångar skärps (Sveriges Riksbank, 2011 a). Basel-3 kommer att implementeras 
gradvis. I figur 2 visas en bild på tidsplanen för införandet och på de skärpta kraven.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Kärnpri-
mär- 
kapitalkrav 

Gradvis im-
pelentering 
3,5% 

Gradvis 
implemen-
tering 4,0%

Slutlig im-
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ring 4,5% 

    

 
Primärkapi-
tal- 
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4,5% 
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Slutlig im-
plemente-
ring 6,0% 
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Grad-
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Imp. 
1.25% 

Grad-
vis 
Imp. 
1,875
% 

Slut-
lig 
Imp. 
2.5% 
 

Figur 2. Visar hur tidsplanen för implementeringen ser ut (egen framtagen figur) 

4.3.1 Regler om likviditet 

Enligt Sveriges Riksbank (2010) har den finansiella krisen 2008 visat att det nuva-
rande regelverket Basel-2 inte fångar upp riskerna för bankerna i tillräckligt stor ut-
sträckning. Sveriges Riksbank menar att det stora problemet var att bankernas likvi-
ditetsbuffert inte var tillräckligt stora i förhållande till det risker som de tog. Banker-
na hade inte heller tillräckligt bra kontroll på löptiderna8 för tillgångar och skulder. 
 
För att försöka åtgärda detta problem så arbetade Baselkommittén fram ett förslag 
som avser två likviditetsregleringar för att kunna stärka bankernas likvida medel. 
Den ena regleringen skulle vara likviditetstäckningskvoten LCR (Liquidity Coverage 
Ratio) som reglerar den likviditetsbuffert som bankerna måste ha tillgänglig. Den 
andra, nettofinansieringskvoten NSFR (Net Stable Funding Ratio) reglerar bankerna 
att de har bättre balans mellan skulder och tillgångar samt krav på finansiering. 

4.3.2 Likviditetstäckningskvoten, (LCR) 

Enligt Sveriges Riksbank (2010) så inriktar sig likviditetstäckningskvoten på ban-
kens tillgångssida och innebär att bankerna ska ha en tillräckligt stor buffert av likvi-
da tillgångar som innehåller statspapper, kassa och till viss del bostadsobligationer 
för att kunna stå emot en försämring i ekonomin under 30 dagar. Detta innebär en 

                                                 
8 Tiden som återstår tills lånet är återbetalat (Sveriges Riksbank, 2011 b). 
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större buffert likvida tillgångar och denna reserv ska vara större än bankens nettout-
flöde under en stressad9 period av 30 dagar. 
 
Enligt Finansinspektionen (2010 b) innebär regleringen att bankerna ska lämna in-
formation som kan användas av Finansinspektionen för att göra ett stresstest10 på 
betalningsberedskapen under den närmaste 30 dagarsperioden. Finansinspektionen 
vill även klargöra att dessa likvida medel måste vara belåningsbara i en central-bank 
eller att tillgångarna är uppsatta på Sveriges Riksbanks lista på godkända säkerheter. 

4.3.3 Stabil nettofinansieringskvot, (NSFR) 

Det kvantitativa kvalitetskravet stabil nettofinansieringskvot (Net Stable Funding 
Ratio, NSFR) har som syfte att skapa bättre balans i löptidsstrukturen mellan banker-
nas tillgångar och skulder. Enligt Sveriges Riksbank (2010) så kommer det att ställas 
högre krav på att tillgångar ska finansieras med mer långfristig finansiering. Det 
finns även ett minimikrav som säger att tillgänglig stabil finansiering ska vara större 
än behovet av finansiering i en bank. 
  
Enligt Sveriges Riksbank (2010) så ges behovet av stabil finansiering av bankens 
likviditetsriskviktade tillgångar. Varje tillgång ger en likviditetsriskvikt enligt en fast 
klassificering. Likvida tillgångar som värdepapper, kassa och andra penningmark-
nadsinstrument med kortare löptid än ett år ges likviditetsriskvikten noll medans 
andra mindre likvida tillgångar ges högre likviditetsriskvikt och behöver också täck-
as av stabil finansiering. Likviditetsriskkvoten ska införas 1 januari 2015 och kom-
mer att utvärderas av Baselkommittén för att sätta en minimistandard år 2018.  

4.3.4 Kapitalkrav 

Det nya Basel-3 regelverket innebär mer reglering vad gäller kapitalkrav för banker-
na. Enligt Sveriges Riksbank (2010) ska dessa justeringar ske mot kärnprimärkapita-
let och även omfatta fler tillgångsslag. Reglerna för hur man beräknar sina riskvägda 
tillgångar skärps. För att bedriva bankverksamhet så innehåller regelverket Basel-3 
ett minimikapitalkrav på en kapitalkonserveringsbuffert. Utöver detta krav så kräver 
regelverket ytterligare en kapitalkonserveringsbuffert på 2.5 procentenheter. Totalt 
sett kommer bankerna vara tvungna att behöva erhålla minst 7 procent i kärnprimär-
kapital i förhållande till de riskvägda tillgångarna och 8 procent i totalt kapitalkrav. 
Om en banks kärnprimärkapital ligger under 7 procent så begränsar det bankens rätt 
till att göra aktieutdelning till ägarna. Regelverket tvingar på det viset bankerna att 
ackumulera hela eller delar av vinsten för att istället bygga upp sin kapitalreservsbuf-
fert (Sveriges Riksbank, 2010). 

                                                 
9 Ett scenario där det uppstår negativa och oväntade händelser (Sveriges Riksbank, 2010). 
10 Ett test som kontrollerar om bankerna har tillräckligt stor likviditetsreserv för att kunna klara av en 
finansiell kris i ekonomin under 30 dagar (Finansinspektionen, 2010b) 
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5 Presentation av banker och genomförda intervjuer 

I detta kapitel presenteras först de tre valda bankerna. Därefter redovisas de intervju-
er som är genomförda med kontorschefer för respektive bank. Redovisade svar är 
respondenternas egna åsikter och funderingar kring ämnet om inte annat uppges. 
Svaren presenteras bank för bank och avslutas med en sammanfattning av dessa. 
Frågorna som ställdes till kontorscheferna framgår av bilaga 1. 

5.1 Nordea 

Nordea är nordens största finansiella bolag och har över 30 000 anställda. Deras 
verksamhet i Sverige omfattar verksamheter inom fondförvaltning och bolån samt ett 
av de största finansbolag (Svenska Bankföreningen). Nordea har cirka 1400 kontor, 
kundcenter i norden och de har den största kundbasen utav alla finanskoncerner i 
norden med 11 miljoner kunder. På Gotland har Nordea ett kontor som ligger i Visby 
där Jan Svedjer är kontorschef och de har totalt 8 anställda. (Nordea, 2012). 

5.2 Swedbank 

Swedbank är en fullsortimentsbank för privatpersoner samt företag och har sin hem-
mamarknad i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kundkretsen utgörs av ungefär 
7,8 miljoner privatkunder och 531 000 företagskunder. Verksamheten har 518 kontor 
och 16 050 anställda. I Sverige har Swedbank fyra miljoner privatkunder och 263 
000 företagskunder samt 315 kontor. Utöver sin dagliga verksamhet så har Swed-
bank även ett samarbete med Sparbankerna. Swedbank har tre kontor belägna på 
Gotland som ligger i Slite, Visby och på Hemse och kontorschef för Visbykontoret är 
Tomas Engström. (Swedbank, 2012a). 

5.3 Handelsbanken 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank för såväl privatkunder så som företagskun-
der och har ett rikstäckande kontorsnät i Danmark, Finland, Norge, Sverige samt 
Storbritannien. Dessa länder är Handelsbankens hemmamarknader. Handelsbanken 
har ungefär 11 000 medarbetare och bedriver verksamhet i 22 länder. Handelsbanken 
är även ägare av bostadsinstitutet Stadshypotek som är en av de största aktörerna på 
den svenska bolånemarknaden. Svenska Handelsbanken har över 460 kontor i Sveri-
ge. Av dessa cirka 460 kontor så ligger fem stycken på Gotland och för Visbykonto-
ret är Carl-Oskar Sjöström kontorschef (Handelsbanken, 2012). 
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5.4 Intervju, Nordea  

Intervjun med Nordeas kontorschef på Gotland, Jan Svedjer genomfördes den 26 
april 2012 genom ett personligt möte på Nordeas kontor i Visby. Intervjun varade i 
ca 50 minuter. Intervjun spelades in på bandspelare och har därefter transkriberats 
och sammanställts. 
 
Jan Svedjer tror att det nya regelverket Basel-3 kommer att tjäna sitt syfte som är att 
höja bankernas likviditet och stärka dessa mot eventuella ekonomiska kriser. Sved-
jers uppfattning är att det även kommer att göra att alla banker kommer att styras mer 
lika, det nya regelverket kommer att kräva att man tjänar pengar för att få låna ut 
pengar vilket inte har varit fallet tidigare. Vidare menar Svedjer att han tror att det 
kommer uppstå finansiella kriser även i framtiden men att de kanske inte kommer att 
få samma genomslag som det i senaste krisen 2008 höll på att få.  
 
Den största utmaningen för Nordea blir att hålla uppe tillväxten, skära ner kostnader, 
få upp det egna kapitalet, ha hög avkastning på eget kapital samt att attrahera kunder 
och ge dessa bra villkor. För att kunna ge kunderna bra villkor menar han att kompe-
tenta medarbetare är en viktig del men också att kunna erbjuda ett lågt pris för de 
tjänster som banken kan bistå med. Han tillägger att eftersom att de nya reglerna krä-
ver ett högre eget kapital, måste banken tjäna mer pengar än innan Basel-3 för att få 
en bra rating utav ratinginstituten11. Svedjer förklarar att om en bank får en bra rating 
blir denne betrodd att låna pengar till en lägre upplåningskostnad som i sin tur leder 
till att banken kan ge sina kunder ett lägre pris än om denne får en dålig rating och 
genom detta högre upplåningskostnader.  
 
För att få ett stort stabilt eget kapital och likviditet samt tjäna pengar är det viktigt att 
hålla kostnaderna nere. Svedjer menar att detta är något som Nordea jobbar med för 
tillfället. Det innebär bland annat personalnedskärningar, ta bort kontanthantering 
och att ändra affärsmodellen helt och hållet. Detta blir en spiral där det är viktigt att 
snurra åt rätt håll hela tiden, och Svedjer menar att det är viktigt att visa bra siffror 
och få en bra rating så att kunderna kan erbjudas ett bra pris. Om det skulle gå i mot-
satt riktning blir det svårt att bygga upp ett eget kapital som räcker till gentemot Ba-
sel-3 reglerna. Detta är något som kan leda till att banken får en sämre rating och det 
blir dyrare att skaffa kapital som kan lånas ut. Ett sätt att vända en sådan negativ 
trend kan vara att sänka aktieutdelningen till ägarna. Men Svedjer poängterar att i 
slutändan handlar det om vilket eget kapital banken har och menar att de kan gå så 
långt att banken blir tvungen att stoppa utlåningen. 
 
På frågan om vilka fördelar som regelverket kan föra med sig tror Svedjer att de blir 
fördelar för de banker som är tidigt ute med nödvändiga förändringar. Regelverket 

                                                 
11 Ratinginstitut är företag som bedömer risken bland annat hos banker och ger dessa ett betyg som 
kallas rating (Allt om marknaden, 2012) 
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kan bli negativt för de mindre bankerna då det är dyrt att införa nya system för risk-
beräkning. Mindre banker inte alltid har tillgång till den expertis som en större bank 
för att genomföra förändringar. Förändringen genom de nya reglerna är stora och går 
inte att komma undan menar Svedjer. Banker kommer att få ökade kostnader då Ba-
sel-3 kräver att banker ska binda upp ett högre kapital och likviditet. Detta kapital 
kommer det att bli svårt att få avkastning på. Redan idag har Nordea den kapitaltäck-
ning som regelverket kräver. 
 
När Nordea lånar ut pengar får företagskunder betala för hur stabila banken bedömer 
att dessa företag är. Ett bra företag betalar mindre än ett som bedöms vara mindre 
bra. Detta är ingen skillnad mot hur det ser ut idag, dock kan det enligt Svedjer bli så 
att kostnaderna för företagen kan bli högre med Basel-3. De bättre företagen kan få 
en liten höjning av kostnaden medan de sämre får en större. Svedjer menar att beror 
på att bankerna måste ta mer betalt för större risk om något företag inte skulle kunna 
betala tillbaka lånen. Svedjer tror att de privata kunderna får en ökad kostnad, i form 
av högre räntor. Dessa har redan anpassats men kan komma att gå upp ytterligare. 
 
På frågan om hur regelverket kan komma att påverkar kunderna i övrigt svarar Sved-
jer att det kan bli svårare för kunder att få lån, framför allt de kunder som inte anses 
stabila och som har högre risk. Förr kunde banker ta in vilka kunder som helst i sin 
verksamhet utan tanke på risk för att höja volymen i banken. Detta beteende kan 
straffa sig med det nya regelverket om det skulle gå illa. 
 
Personalen på Nordea har inte fått någon utbildning i Basel-3 och Svedjer tror inte 
heller att så kommer att ske då reglerna är ganska komplicerade. När Svedjer får frå-
gan om vad han tycker om debatten angående högre kapitalkrav för de svenska ban-
kerna svarar och avslutar han intervjun genom att läsa och citera Nordeas årsrapport: 
 
”Svenska myndigheter har krävt ett kärnprimärkapital på tolv procent från och med 
år 2015, med vår plan uppfyller vi kravet. Vi är dock bekymrade inte bara att olika 
regler kan snedvrida konkurrensen utan även för att påverkan på investeringar, till-
växt och till nya jobb. Våra kunder bidrar varje dag till tillväxt både som privatper-
soner och företag. Med en dämpad tillväxt i Europa är det viktigt att de får en balans 
mellan kostnad för bankreglerna och ekonomisk tillväxt”. 

5.5 Intervju, Swedbank 

Tomas Engström, kontorschef på Swedbank i Visby, hade inte möjlighet till något 
personligt möte. Intervjun genomfördes via e-post den 18 april 2012. 
  
Det nya Basel-3 regelverket kommer innebära att bankerna behöver stärka sina kapi-
tal och göra förändringar i verksamheten. På frågan om Basel-3 regelverket kommer 
att tjäna sitt syfte så menar Engström att så inte blir fallet, eftersom han menar att 
marknaden håller på att reparera sig efter den senaste finanskrisen 2008 och han tror 
därför det är fel tid att införa en så stor förändring. Regelverket är så pass invecklat 
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att väldigt få personer i en bankens verksamhet kommer att förstå vad som reglerar 
verksamheten och att detta inte kan ses som ett bra sätt att hantera risker.  
 
Engström tror att den största utmaningen för bankerna för banken blir att de måste 
ändra mycket av sin affärsmodell i och med Basel-3. Detta förklarar Engström ge-
nom att bankerna måste se över vilka de lånar ut pengar till, hur de prissätter krediter 
och hur de finansierar dessa krediter. Hur de placerar pengar och hur väl de matchar 
sina tillgångar och skulder behöver också ses över. En ytterligare utmaning kan vara 
att attrahera aktieinvesterare eftersom det kommer bli ont om riskkapital i framtiden.  
 
Engström tror sig inte kunna se några fördelar med regelverket, men menar att det 
också gäller att kunna veta för- och nackdelar för vem. Engström menar att vissa 
myndigheter som till exempel finansinspektionen ser fördelar med regelverket då de 
får större budgetar och större insyn i bankernas verksamheter. Engström tror att den 
ändringen som kommer att vara svårast för bankerna blir likviditetsmåtten, NSFR 
och LCR, då dessa ska revideras. NSFR reducerar bankernas likviditetsrisk kraftigt 
vilket ger negativ effekt på tillväxten i samhället. Om det blir svårare att låna pengar 
så sjunker tillväxten och något som har bevisats är att tillväxten gynnas av god likvi-
ditet. Engström ser en positiv aspekt av de nya reglerna i att det kan bli mer enhetliga 
regler i världen som kan leda till bättre internationell konkurrens. De privata kunder-
na kommer att påverkas på olika sätt. Några av dessa är enligt Engström: 
 
Ökade kapitalkrav: De kunder som lånar på ett mer riskabelt sätt kommer tydligare 
att märka av detta jämfört med de som lånar med liten risk som till exempel bolån. 
Då banker idag måste ha högre kapital vilket kräver avkastning så kommer det att bli 
dyrare med blancolån12, kortkrediter, billån och liknande. 
 
Leverage ratio: Lån med låg risk kommer att kräva mer kapital vilket kan leda till 
att bankerna blir mindre benägna att ge den typ av krediter eller alternativt ta ut stör-
re marginaler vid dessa krediter. 
 
LCR: Bankerna blir mindre benägna att ta emot inlåning utöver insättningsgarantin. 
Då denna regel sänker lönsamheten för bankerna leder detta till högre priser på tjäns-
ter och kan även leda till mindre beviljade kontokrediter. 
 
Kontracyklisk buffert: Denna regel kommer försvåra möjligheterna till att få lån då 
konjunkturen går upp. Som exempel så blir det svårare att erhålla bostadslån då bo-
stadspriserna stiger. 
 
Engström menar att de högre kapitalkraven kommer att ha mycket negativ effekt på 
möjligheten att erhålla krediter för små och medelstora företag eftersom det kräver 

                                                 
12 Lån utan säkerhet 
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mycket kapital. Både riskfyllda och stabila bolag kommer att påverkas genom de nya 
reglerna då bankerna måste hushålla med sin likviditet. Riskfyllda bolag påverkas 
främst av det högre kapitalkravet medan stabila bolagen kommer drabbas av Levera-
ge Ratio. Det kommer även att bli svårare att kategoriseras som en bra företagskund 
och Engström tror att fler företag kommer bli tvungna att söka sig utanför bankerna 
för att ta krediter.  
 
Det är svårt för bankerna att veta om de har den kapitaltäckning som krävs då de 
gränser som regelverket sätter upp är minimigränser. Engström menar att eftersom vi 
idag inte vet vad som kommer att hända om banken skulle bryta mot reglerna och 
vad sanktionerna mot banken då skulle bli så kan man inte heller veta vilka nivåer 
som krävs för att få en bra rating. Engström menar att politikerna har en märklig ar-
gumentation då de vid flera tillfällen uttryckt att värdet på bankaktier kommer att öka 
med en tuffare reglering. Detta är något som Engström inte alls tror kommer hända 
men menar på att det finns investerare som hellre investerar i en hårt reglerad bank. 
 
Vad det gäller kostnader eller andra åtgärder för bankerna, som kommer till följd av 
Basel-3 reglerna, menar Engström att det kommer att bli en rad ökade kostnader. 
Bland annat kommer det bli en kostnad att ändra i alla system. Det finns även en be-
tydande kostnad för att implementera den nya strategi som krävs i och med Basel-3. 
På frågan vilka kostnader som kommer att drabba säger Engström: ”Det handlar om 
högre kostnader för finansiella överlag och/eller sämre tillgång till dessa tjänster. Jag 
tror ingen bank vill införa dessa direkt utan det kommer införas successivt och det 
kommer säkerligen vara en implementeringsfas på över femton år”. 
 
Engström menar avslutningsvis att kunderna kommer att påverkas genom att det blir 
svårare att ta lån och det kommer även bli större skillnader mellan ”bra och dåliga” 
kunder. Det är upp till respektive bank att avgöra om det är en bra eller dålig kund. 

5.6 Intervju, Handelsbanken  

Carl-Oskar Sjöström, kontorschef på Handelsbanken i Visby hade inte möjlighet till 
något personligt möte. Intervjun genomfördes via e-post den 18 april 2012. 
 
Sjöström tror att Basel-3 kommer att tjäna sitt syfte med att minska faran för eventu-
ellt kommande finansiella kriser. Detta genom att stärka bankernas egna kapital och 
förlänga bankernas NSFR så att dessa kan stå emot kreditförluster på ett bättre sätt. 
Den största utmaningen med Basel-3 kommer bli att vidareförmedla vad regelverket 
innebär. Att både till kunder och internt inom banken på ett enkelt och förståeligt sätt 
förklara vad de nya reglerna har för inverkan och betydelse i det vardagliga. Han-
delsbankens personal lär sig det nya regelverket löpande i och med införda föränd-
ringar annars har det bara varit utbildning på chefsnivå hittills. 
 
Den största fördelen med Basel-3är att det kommer att stärka bankerna på ett sätt 
som gör att dessa kan stå emot eventuella finansiella kriser på ett bättre sätt. En 
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nackdel med samma regelverk är att tillväxten kan komma att bli hämmad. Detta då 
bankerna kan bli mer obenägna att låna ut pengar till sämre företagskunder samt att 
banken kommer att vilja ha mer betalt för att låna ut till dessa. En annan nackdel är 
att banken kommer att få sämre lönsamhet då inte de högre kostnaderna kommer att 
täckas helt av kunderna. 
 
Enligt Sjöström kan troligen de privata kunderna räkna med att få se kundräntan på 
utlåning bli högre i takt med att kostnaderna för Basel-3 ökar. Precis som i alla andra 
branscher drabbas kunderna då kostnaderna går upp. Hur stor del av den ökade kost-
naden som kommer att läggas på kunderna och på vilket sätt det kommer att ske är 
svårt att säga. 
 
För företagskunderna kommer spannet mellan vad banken anser vara dåliga och bra 
kunder förmodligen att bli större. Detta förklarar Sjöström som att risk och pris idag 
har en starkare koppling än tidigare. Kreditavtalen med företagen kan komma att bli 
kortare eftersom det för banken blir dyrare att ta längre lån. För de sämre företags-
kunderna kan det också bli svårare att få låna pengar. Handelsbanken har lagt ner 
stora kostnader på för att implementera det nya regelverket i sina datasystem och 
menar att detta är den största kostnaden som banken hittills märkt av. En annan kost-
nad som Sjöström uppmärksammat är att banken lånar pengar från fler ställen i värl-
den vilket innebär en kostnadsökning.  
 
Handelsbanken har den kapitaltäckning som Basel-3 kräver och i övrigt har de kom-
mit relativt långt med implementeringen. Bland annat har banken löptidspåslag på 
räntor som matchar längder på utlåning och inlåning. Angående den svenska debat-
ten kring högre kapitaltäckning för svenska storbanker än vad regleringen kräver 
menar Sjöström att detta kan leda till att nischbanker kan få en fördel gentemot de 
stora bankerna. Avslutningsvis anser Sjöström det är bra med höga krav på de svens-
ka storbankerna. 
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6 Resultatpresentation 

Syftet med regelverket Basel-3: 
På frågan om det nya regelverket Basel-3 kommer att tjäna sitt syfte tror både Sved-
jer och Sjöström att det med stor sannolikhet kommer att göra det. Engström menar 
på att det är fel tid att införa reglerna när marknaden håller på att reparerar sig efter 
den finansiella krisen 2008. 
 
Utmaningar med regelverket: 
När det handlar om vilka utmaningar som bankerna kommer att möta, i och med de 
förändringar regelverket Basel-3 medför, så skiljer sig svaren åt. Svedjer och Eng-
ström menar att svårigheten troligen kommer bli att anpassa affärsmodellen till de 
nya reglerna och samtidigt hålla tillväxten uppe. Sjöström menar att en stor utmaning 
blir att få kunder och anställda medvetna om hur regelverket kommer påverka ban-
kens sätt att arbeta och hur de påverkas av detta. 
 
Fördelar med regelverket: 
Vad gäller fördelar med regelverket så tar Svedjer upp att de banker som är tidigt ute 
med införandet kommer få fördelar. Engström menar att de nya reglerna kan leda till 
mer enhetliga regler i hela världen som i sin tur leder till bättre konkurrens. Sjöström 
menar på att största fördelen ligger i att bankerna blir stabilare som också är regler-
nas syfte.  
 
Nackdelar med regelverket: 
Negativa aspekter med regelverket menar Svedjer kan vara att de mindre bankerna 
med mindre kapital har svårt att anpassa sig medan Engström tar upp att de högre 
kapitalkraven kan få en negativ effekt för små och medelstora företag som vill erhål-
la krediter. Sjöström är inne på samma sak som Engström och menar att tillväxten 
kan hämmas när bankerna blir mer obenägna att låna ut till en del företag.  
 
Påverkan på kunder:  
Vad det gäller kostnaderna för de privata kunderna är samtliga respondenter eniga 
och tror att det nya regelverket Basel-3 kommer att leda till högre räntekostnader för 
utlåning till dessa. Utöver kostnader så tror respondenterna att de privata kunderna 
kommer att märka av implementeringen genom att det blir svårare för många att få 
lån i bankerna. Enligt respondenterna kommer även vissa företag drabbas av att det 
blir svårare att få krediter hos bankerna. De sämre klassade företagen kan komma att 
drabbas hårdare än företag som anses vara bra kunder hos bankerna. Det blir även 
svårare för företag att bli klassade som bra företagskunder.  
 
I figur 3, nedan har frågorna från frågeformulärets (se Bilaga nr 1) inledande allmän-
na frågor tagits upp och respondenternas svar kortfattat beskrivits. 
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Figur 3. Egen sammanställning av svar från respondenterna, allmänna frågor. 

Enligt Sveriges Riksbank (2011 a) är syftet med regelverket Basel-3 att stärka ban-
kerna för att kunna stå emot svängningar i ekonomin på ett bättre sätt en tidigare. 
Utifrån Figur 3 kan vi avläsa att respondenterna tycker lika i vissa frågor men har 
olika uppfattning om hur regelverket Basel-3 kommer att beröra banker och dess 
kunder (se figur 3, fråga 1). 
 
Jan Svedjer tror att regelverket kommer att tjäna sitt syfte då bankerna blir stabilare 
och leder till en mer likartad styrning för alla banker då regelverket ställer samma 
krav på alla banker. Carl-Oskar Sjöström instämmer med Svedjers uppfattning och 
menar att regelverket kommer att tjäna sitt syfte genom att stärka banker för att kun-
na stå emot finansiella kriser på ett bättre sätt. Tomas Engström har en annan åsikt i 
denna fråga och menar att regelverket Basel-3 implementeras i fel tid då marknaden 
ännu håller på att återhämta sig efter den finansiella krisen 2008. 
 
På frågan (se figur 3, fråga 2) om vilka utmaningar som bankerna kan ställas inför i 
och med implementeringen har respondenterna olika tolkningar. Svedjer menar att 

             Nordea
       Jan Svedjer 

        Swedbank
   Tomas Engström 

   Handelsbanken 
Car‐Oskar Sjöström 

 
1. Kommer regelver‐
ket Basel‐3 att tjäna 
sitt syfte? 
 

Ja, Banken kommer 
bli stabilare och få 
en mer likartad 
styrning. 

Nej, fel tillfälle för imple‐
menteringen. 

Ja, banker kommer att 
bli stabilare med bätt‐
re kapital. 

2. Största utmaning‐
en med regelverket 
 
 
 

Hålla uppe tillväx‐
ten, skära ner kost‐
nader och få upp 
eget kapital. 

Ändra mycket i affärsmo‐
dellen. 

Vidareförmedla till 

kunder och anställda 

vad regelverket inne‐

bär. 

 
3. Vilka är fördelar‐
na? 
 

Kan ge fördelar att 

vara tidigt ute. 

Enhetliga regler och bättre 

konkurrensförhållanden. 

Att bankerna blir sta‐
bilare. 

 
3. Vilka är nackdelar‐
na? 
 

Mindre banker med 

lite kapital får det 

svårt. 

Svårt att erhålla krediter 
för små och medelstora 
företag. 

Tillväxten kan hämmas 
när banken blir mindre 
villig att låna ut till 
vissa företag. 

 
4. Hur kan kunderna 
komma att påverkas? 
 

Högre räntor samt 
svårare att få lån. 

Högre räntor samt svårare 
att få lån. 

Högre räntor samt 
svårare att få lån. 

 
5. Har personalen 
fått någon utbildning 
om regelverket Ba‐
sel‐3? 
 

Nej.  Vet ej. Nej, endast chefer.
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det troligen kommer att bli att försöka hålla uppe tillväxten, skära ner kostnader och 
få upp eget kapital. Här är Engströms uppfattning att det kommer bli att ändra af-
färsmodellen så den anpassa till de nya reglerna. Sjöström menar att den största ut-
maningen kommer bli att förmedla regelverket Basel-3 ut till kunderna och anställda 
så dessa förstår regelverkets syfte och innebörd. 
 
Vilka fördelar (se figur 3, fråga 3) som regelverket Basel-3 kan komma att innebära 
svarar respondenterna olika. Svedjer menar att det kan vara en stor fördel att vara ute 
i god tid med implementeringen och anpassa banken till de krav som regelverket 
innebär. Enligt Sveriges Riksbank (2010) skärps kapitalkraven och bankerna måste 
hålla minst 7 procent i sitt kärnprimärkapital för att få ge utdelning till aktieägarna. 
Engström tror att fördelen kan bli att man skapar en jämlik marknad då det blir en-
hetliga regler vilket kan leda till bättre konkurrensförhållanden. Sjöström menar att 
fördelen blir att bankerna får ett stabilare kapital vilket leder till stabilare banker. 
 
På frågan om nackdelar (se figur 3, fråga 3) som kan uppstå med regelverket Basel-3 
menar Svedjer att det troligen kan komma att drabba de mindre bankerna som har 
mindre kapital. Engström och Sjöström menar båda på att det kan bli svårare att få 
lån eller krediter för privatpersoner samt små- och medelstora företag. Sjöström 
tillägger att detta även kan komma att hämma tillväxten då bankerna blir mindre be-
nägna att låna ut pengar. 
På frågan om hur regelverket kan komma att påverka kunderna (se figur 3, fråga 4) 
har samtliga respondenter svarat enhetligt och menar på att det kan komma bli svåra-
re för vissa kunder att få lån och även leda till högre räntor för dessa. 
 
På frågan gällande om personalen har fått utbildning i det nya regelverket Basel-3 (se 
figur 3, fråga 5) så svarar Svedjer och Sjöström att deras personal inte har fått någon 
utbildning. Sjöström tillägger att på chefsnivå har man fått en del utbildning. Eng-
ström har ingen information om personalen på Swedbank fått utbildning eller inte. 
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6.1 Införandet av Basel-3 regelverket 

            Nordea  

      Jan Svedjer 

       Swedbank

  Tomas Engström 

  Handelsbanken 

Carl‐Oskar Sjöström 

 
1. Hur långt har ni 
kommit med imple‐
menteringen? 
 

På god väg, arbetar 

mot regelverkets 

nivåer idag. 

Vet ej. Relativt långt, arbetar 

mot regelverkets nivå‐

er idag. 

 

2. Har ni kapitaltäck‐

ningen som regelverket 

kräver? 

 

Ja.  Svårt att veta vilka 

nivåer som krävs. 

Ja. 

 

3. Svenska debatten 

om högre kapitalkrav 

för storbankerna..? 

 

Bekymrade över 

snedvriden konkur‐

rens och att tillväxt 

hämmas.  

Märklig diskussion.  Bra med höga krav för 

stora banker. 

Figur 4. Egen sammanställning av svar på frågor angående införandet av Basel-3. 

På frågorna (se figur 4, fråga 1 och 2) om hur långt respondenternas respektive bank 
har kommit med implementeringen samt om bankerna nu har den kapitaltäckning 
som regelverket kräver svarade Engström att det är svårt att uttala sig om detta. Han 
menar att det är svårt att säga eftersom de nivåer som regelverket Basel-3 kräver är 
miniminivåer och kanske inte de nivåer som faktiskt krävs att bankerna ligger på. De 
två övriga respondenterna var eniga i att de låg bra till och påpekade båda att de re-
dan jobbade mot viktiga delar av regelverket idag samt att de når upp till det kapital-
täckningskrav som Basel-3 kräver.  
 
Angående debatten om högre kapitalkrav för svenska storbanker (se figur 4, fråga 3) 
menar Sjöström att det är bra med höga krav på stora banker. De övriga responden-
terna ser brister med detta förslag och Svedjer påpekade att om vissa svenska banker 
får hårdare krav kan konkurrensen snedvridas och tillväxten hämmas. Engström höll 
inte med politikernas utläggningar om att hårdare krav skulle stärka bankernas aktie-
kurser. 
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6.2 Kostnader för regelverket 
            Nordea  

      Jan Svedjer 

       Swedbank

  Tomas Engström 

  Handelsbanken 

Carl‐Oskar Sjöström 

 
1. Vilka kostnader får 
bankerna? 
 

Kostnader för bundet 

kapital. 

Kostnader för nya data‐

system samt kostnad för 

strategiimplementering. 

Kostnader för nya 

datasystem. 

 

2. Vilka kostnader får 

kunderna? 

 

Högre räntor. Högre räntor. Högre räntor. 

 

3. Hur påverkas kun‐

derna förutom kost‐

nader? 

 

Svårare att få lån för 

vissa. 

Svårare att få lån samt 

ökad segregation mellan 

bra och dålig kund. 

Sämre företagskunder 

kan få svårare att låna 

pengar. 

Figur 5. Egen sammanställning av svar på frågor angående kostnader 

I en intervju med Svenska Dagbladet (2010) uttalade sig riksbankschefen Stefan Ing-
ves om de ökade kostnaderna för bankerna och menade att denna kostnad bör förde-
las mellan bankerna och dess kunder. 
 
I figur 5 ovan kan vi läsa att respondenterna tror banken kommer att drabbas av en 
rad olika kostnader (se figur 5, fråga 1). Svedjer tar upp att det högre kapital som det 
krävs att bankerna binder upp i och med regelverket Basel-3 kommer innebära en 
stor kostnad. Sjöström och Engström menar att kostnader uppstår för att anpassa 
bankens system till regelverket. Engström tar även upp att implementera en ny stra-
tegi leder till en kostnad för banken. 
 
På frågan (se figur 5, fråga 2) om vilka kostnader som bankernas kunder kommer att 
drabbas av på grund av det nya regelverket Basel-3 så var samtliga respondenter eni-
ga. Kunderna kommer enligt deras mening att drabbas av högre räntor. Svedjer me-
nar att utlåningsräntorna redan är justerade mot Basel-3 men att räntan förmodligen 
kommer gå upp ytterligare. 
 
Även på frågan om hur kunder kommer att påverkas förutom faktiska kostnader så 
svarade respondenterna likartat. Samtliga respondenter menar att det i någon ut-
sträckning kan komma att bli svårare för kunder att ta lån hos banken. Engström me-
nade att de nya reglerna även kunde öka segregationen mellan bra och dåliga kunder. 
Sjöström svarade att hans uppfattning var att det för sämre företagskunder skulle bli 
svårare att erhålla krediter. 
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7 Analys och diskussion 

För att besvara vår problemställning så har vi försökt få svar på hur bankkontorsche-
fer tror att regelverket Basel-3 kommer att påverka banksektorn. Regelverket Basel-3 
innebär förändringar för bankerna, vilket i sin tur medför en påverkan på dess intres-
senter. Därför har vi använt oss av intressentmodellen för att visa vilka intressenter 
som kan beröras av en regeländring och vid en organisationsförändring för banksek-
torn. I huvudsak har vi fokuserat på bankens egen organisation, med fokus på deras 
kunder och på personal, vilket är de områden som analysen riktas mot. 
 
Det nya regelverkets huvudsyfte är enligt Sveriges Riksbank (2011 a) att stärka ban-
kerna för att kunna stå emot svängningar i ekonomin bättre än tidigare. Detta är nå-
got som Svedjer och Sjöström tror kommer att ske medan Engström menar på att det 
är fel tillfälle för implementeringen då ekonomin ännu håller på att återhämtas från 
finansiella krisen 2008. 
 
Bruzelius och Skärvad (2011) menar att det är viktigt att förstå vilka bidrag en intres-
sent lämnar till verksamheten samt veta vad dessa kräver tillbaka. De menar att för 
många verksamheter är kunden den viktigaste intressenten eftersom dessa efterfrågar 
företagens produkter. Enligt samtliga respondenter kommer det nya regelverket att 
leda till högre kostnader för bankerna. Samtliga respondenter säger även att delar av 
dessa kostnader direkt kommer att läggas över på deras kunder. Om bankerna lägger 
över en för stor del av de kostnader som uppstår i och med Basel-3 på kunderna kan 
ett möjligt utfall vara att vissa kunder går till en annan bank eller inte vill köpa ban-
kernas produkter och tjänster. En möjlig utveckling av detta kan bli att det kommer 
fram nya sätt som kunder skaffar sina krediter på.  
 
Förutom att kunderna kommer att drabbas av högre kostnader kan regelverket leda 
till att det blir svårare för bankens kunder att få lån hos sin bank. I detta är respon-
denterna eniga. För att kunna behålla kunder som enligt Bruzelius och Skärvad 
(2011) ofta är den viktigaste intressenten kan bankerna behöva titta på andra möjlig-
heter för att även i framtiden vara attraktiv för sin kund. 
 
Sveriges Riksbank (2010) anser att den finansiella krisen 2008 visade brister i regel-
verket Basel-2 gällande bankernas likviditetsbuffert. Regelverket Basel-3 innefattar 
två helt nya regleringar för bankerna på detta område, NSFR och LCR. Enligt Eng-
ström kan dessa nya ändringar medföra kostnader som kommer att landa på kunder-
na. Detta genom att lönsamheten för bankerna sänks vilket gör att priser på tjänster 
går upp. 
 
Finansinspektionen, Finansdepartementet och Sveriges Riksbank menar att kraven på 
storbankerna bör vara 10 procent på kärnprimärkapitalet istället för 8 procent vid 
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implementeringen 2013 (Finansinspektionen, 2011). Respondenterna menar att de 
höjda kraven på bankerna kan leda till högre kostnader, att aktiekurserna missgynnas 
och att tillväxten kan komma att hämmas. Högre kapitalkrav innebär att bankerna 
måste binda upp mer eget kapital vilket leder till en kostnad för banken. En effekt av 
detta skulle kunna var att även dessa kostnader skjuts över på bankernas kunder.  
 
Det framgår av finansinspektionens presentation av Basel-3 att det är flera nya regler 
och riktlinjer som bankerna måste rätta sig efter. Trots att de nya reglerna kommer att 
påverka bankerna uppgav samtliga respondenter att personalen inte fått någon ut-
bildning kring detta. Eftersom regelverket kommer påverka bankerna är det möjligt 
att det kommer uppstå frågor från kunderna. För att kunna vara kunderna till lags och 
ge god service kan det vara bra för den anställde att kunna svara på eventuella frågor 
kring regelverket Basel-3.  
 
Respondenternas svar har pekar mot att vissa kunder kan komma att få svårt att er-
hålla krediter hos bankerna. Engström och Sjöström svarade båda att bankerna kan 
bli mindre benägna att låna ut till vissa företag. Hårdast av dessa kommer små och 
medelstora företag drabbas enligt Engström. Sjöström menar att detta kan leda till att 
tillväxten blir mindre i landet. En möjlig effekt kan vara att det leder till sämre till-
växt men också större segregation då de som inte har det bra finansiellt får svårare att 
ta lån. Svedjer tror att detta är något som även kan drabba mindre banker med lite 
kapital. Ett annat möjligt utfall av detta kan bli att stora företag kan ta kontroll över 
mindre företag genom att erbjuda dessa kapital när banken inte gör det. 
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och försöka förstå hur bankkontorsche-
fer tror att implementeringen av Basel-3, med start 2013 och fullständig implemente-
ring 2019, kommer att påverka några banker och dess kunder i och i så fall på vilket 
sätt. För att få en förståelse för hur Basel-3 kommer att påverka banker och dess 
kunder togs två problemformuleringar fram och dessa var: 
 
Hur tror bankkontorschefer att banker kommer att påverkas av det nya regelverket 
Basel-3? 
Hur tror bankkontorschefer att deras kunder kommer att påverkas av det nya regel-
verket Basel-3? 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både banker och kunder kommer att påverkas av 
det nya regelverket på flera sätt och på några sätt har de redan påverkats. Bankerna 
har bland annat märkt av kostnader för att anpassa sina datasystem till Basel-3. Kun-
derna har redan märkt av kostnader i form av räntehöjningar för att bankerna anpas-
sat dessa till de högre kostnaderna de förväntar sig. Räntehöjningarna kommer enligt 
studiens respondenter sannolikt att öka än mer. 
 
En stor del av bankens kostnader relaterade till Basel-3 kommer att föras över till 
både privatkunder och företagskunder. De som kommer drabbas hårdast är bankernas 
”sämre” kunder; med sämre kunder menas de kunder som har mindre kapital och 
produkter i banken. Dessa kunder kommer att få svårare att ta lån och när de får lån 
så blir det till en högre ränta vilket ger kunden en högre kostnad. 
 
Bankerna kommer bli stabilare i och med att riskerna för kapitalet minskar med de 
nya reglerna. De ligger också bra till inför implementeringen och kommer att ha den 
kapitaltäckning som krävs när reglerna införs.  
 

8.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie bygger på ett regelverk som ännu inte har implementerats 
skulle det vara intressant att göra en liknande studie då regelverket Basel-3 har in-
förts. Framförallt tycker vi att det skulle vara intressant att se på hur räntan utvecklar 
sig för kunder och hur utlåningen påverkas av detta. Något som skulle vara av värde 
att titta på är om de svenska storbankerna får högre kapitalkrav än de övriga banker-
na samt hur det påverkar konkurrensen.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 
 
Allmänna frågor om Basel-3 

1. Syftet med Basel-3 regelverket är att motverkar finansiella kriser, tror du att 
regelverket kommer att tjäna sitt syfte? 

2. Vilka kommer att bli de största utmaningarna för banken? 

3. Vilka är de största för- och nackdelarna med Basel-3? 

4. Hur kommer reglerna att påverkar kunderna? 

5. Har personalen fått utbildning om Basel-3? 

 
Införandet 

1. Hur lång har Ni kommit med implementeringen? 

2. Anser ni att ni har den kapitaltäckningen som regelverket kräver? 

3. Vad tycker ni om den svenska debatten kring högre kapitalkrav för svenska 
banker än vad regleringer kräver? 

 
Kostnader 

1. Vilka åtgärder/ kostnader kommer det nya regelverket att medföra för ban-
ken? 

2. Vilka kostnader kommer regelverket att innebära för kunderna?  

– Om det skulle uppstå kostnader, skulle dessa märkas direkt eller successivt? 
3. Kommer kunder att påverkas på andra sätt än faktiska kostnader? 

 

 


