
i 

 

Uppsala universitet 

Företagsekonomiska institutionen 

C – uppsats 15hp, VT – 2013 

Handledare: Anna Bengtson 

2013-05-30 

 

 

 

 

 

Kapitalkravs Inverkan på Bankers 

Tjänsteutbud och Kundhantering 

 – i ljuset av Basel III 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Saman Akbarian Tari 

Anna Lilly Brodersson  



ii 

 

Förord 

Vi vill passa på att tacka de respondenter som medverkat i studien, utan er hade studien inte 

varit möjligt. Ett stort tack riktas även till vår handledare Anna Bengtsson som alltid funnits 

tillgänglig och givit oss vägledning under arbetet gång. Förhoppningsvis kan resultatet av 

denna uppsats vara en språngbräda för vidare studier av Basel III och dess effekter. Det finns 

enligt oss oerhört många intressanta frågor i ämnet som kommer att behöva besvaras. 
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Sammanfattning 

Behovet av regleringar av den finansiella marknaden blev extra påtagligt i samband med den 

finansiella kris som drabbade världen 2008. Krisen bidrog till framtagandet av det nya 

regelverket Basel III. Regelverket kommer att börja gälla i Sverige 2014. Syftet med Basel III 

är att banker ska bli mer risktåliga för att förhindra framtida bankkriser. Det finns emellertid 

en oro för att det nya regelverket, med förändrade kapitalkrav för banker ska bidra till både 

högre priser och lägre utbud av krediter för bankernas kunder. Detta skulle kunna medföra en 

bromsad ekonomisk tillväxt.  

Syftet med uppsatsen är att ge en överblick av hur affärsbanker verksamma i Sverige har valt 

att bemöta Basel III med fokus på kapitalkraven. Vidare undersöks hur regelverket, och då 

främst kapitalkraven, påverkar bankers riskhantering, företagskunder och tjänsteutbud. Fokus 

ligger på utlåning och därigenom även på hur bankers hantering av kreditrisker påverkats.  

En kvalitativ metod har tillämpats. Datainsamlingen har huvudsakligen bestått av 

semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter från fem olika banker av varierande 

storlek. Analys av insamlad data har utgått från en analysmodell. Analysmodellen 

formulerades med utgångspunkt i en litteraturgenomgång. 

Slutsatserna var att alla de medverkande bankernas kapitalsituationer var bra redan innan 

Basel III, men att de trots detta vidtagit åtgärder för att minska kapitalkravens påverkan på 

deras verksamhet. Bankerna har valt att öka sina kapitalkvoter både genom att stärka deras 

kapitalbaser och minska deras riskexponering. Detta har bidragit till minskad tillgänglighet på 

kapitalkrävande tjänster och tydliga indikationer på försök att minska exponeringen för 

kreditrisker. För bankernas kunder har detta inneburit högre priser samt minskad 

tillgänglighet på traditionella banklån. Detta framförallt för kunder med hög riskprofil. I fråga 

om tjänster märks en tydlig strävan mot mindre kapitalkrävande alternativ. Slutligen kunde en 

tendens att de större bankerna påverkades mer än de mindre påvisas. 
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Ordlista 

Kärnprimärkapital: En del av det reglerade kapitalet under Baselreglerna. Beteckningen 

som används i Basel III regelverket är common equity Tier 1. Kärnprimärkapitalet består av 

eget kapital och kvarhållna vinster. 

Primärkapital: En del av det reglerade kapitalet under Baselreglerna. I primärkapitalet ingår 

kärnprimärkapitalet. Beteckningen som används i Basel III regelverket är Tier 1. 

Primärkapitalet består av, utöver kärnprimärkapitalet, stamaktier och balanserade vinstmedel. 

Supplementärt kapital: En del av det reglerade kapitalet under Baselreglerna. Beteckningen 

som används i Basel III är Tier 2. Supplementärt kapital består bland annat av, dolda 

reserver
1
, omvärderingsreserver

2
 och förlagslån

3
. 

Totalt kapital: Det totala kapitalet består av primärkapital + supplementärt kapital 

Riskvägda tillgångar: Bankens tillgångar justerade efter risknivå. Beteckningen som 

används i Basel III regelverket är Risk Weighted Assets.  

Kapitalkvot: Det mått som används i Baselregelverket för bestämma mängden kapital en 

bank bör inneha. Kapitalkvoten definieras som det totala kapitalet i förhållande till de 

riskvägda tillgångarna.  Baselregelverket kräver en kvot på minst 8 % 

Kärnprimärkapitalkvot: Kärnprimärkapitalet i förhållande till de riskvägda tillgångarna. 

Basel III kräver en kärnprimärkapitalkvot på 4.5 

Kapitaltäckningsgrad: Kapitalkvoten angiven i procent 

 

                                                 
1
Undisclosed reserves 

2
 Revaluation reserves 

3
 Subordinated debts 
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1 Inledning  

2008 drabbades världen av en finanskris som visat sig vara en av de allvarligaste i modern tid 

(Bjuggren 2011). En av orsakerna till krisen anses ha varit komplicerade finansiella 

produkter
4
 vars risker de flesta banker missbedömt (ibid). Detta medförde att amerikanska 

banker gjorde stora kreditförluster på bolånemarknaden vilket sedan fortplantade sig och 

drabbade hela världsekonomin (Sveriges Regering 2011). Finanskrisen blottade flera brister 

både i finanssektorns förmåga att bära risk och i de existerande regelverken (Sveriges 

Riksbank 2012). I efterdyningarna av krisen arbetade Baselkommittén fram ett nytt regelverk 

vid namnet Basel III (Härle et al 2010). Inom EU, och därigenom Sverige, kommer 

Baselregelverket att införlivas genom en förordning kallad CRD4 (Melzer 2011).  

Regleringarna var planerade att träda i kraft från och med den första januari 2013 och fortgå 

till 2019 men startdatumet har blivit uppskjutet till januari 2014 (Europeiska kommissionen 

2013). 

Baselkommittén för banktillsyn bildades 1974 av G-10
5
 ländernas centralbanker som svar på 

oroligheter på den internationella valuta- och bankmarknaden (Basel Commitee on Banking 

Supervision 2009). Syftet var och är att förbättra förståelsen i frågor rörande banktillsyn samt 

att utveckla kvalitén på bankövervakning internationellt. Trots avsaknaden av juridisk kraft 

har kommitténs rekommendationer stort inflytande över banktillsyn och både dess 

medlemmar
6
 och andra länder brukar i regel realisera deras rekommendationer (Larson 2011).  

Syftet med Basel III är enligt Sveriges Riksbank (2010a) att verka för att banker ska bli mer 

risktåliga och därigenom förhindra framtida bankkriser. Detta ska uppnås genom strängare 

krav på kapital, nya minimigränser för likviditet för banker samt nya reglerings- och 

tillsynsverktyg. Reglerna skärps även för beräkning av risk. 

Idag finns det en oro att de nya förändrade kapitalkraven i Basel III ska bromsa tillväxten 

(Rose & Hudgins 2013) och implementeringen av Basel III är därför inte helt problemfri. Den 

svenska Riksbanken (2011a) menar att Basel III förväntas resultera i dyrare lån och en 

eventuell minskning av bankers kreditutbud. Detta kan antas få konsekvenser för både 

bankerna och deras kunder, vilket i sin tur kan medföra konsekvenser för hela ekonomin 

(Rose & Hudgins 2013).  

                                                 
4
 Strukturerade värdepapperiseringar av olika underliggande tillgångar (Bjuggren 2011) 

5 
USA, Tyskland, Italien, Japan, Belgien, Canada, Frankrike, Holland, Schweiz, Storbritannien och Kanada. 

6
 I dagsläget består kommittén av 27 länder (Larson 2011: 5).  
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Ytterligare problematik med regelverket påvisas i en studie av European Banking Authority 

(2012). Studien visar att europeiska banker
7
 kommer att behöva ett kapitaltillskott på 348 

miljarder euro till deras totala kapital för att uppnå kraven. Enligt en respondent på en av de 

svenska bankerna är detta kapital som inte finns tillgängligt på marknaden (Respondent A1).  

Basel III har nyligen börjat implementeras trots att reglerna inte är tvingande förrän 2014 

(respondent A1, Europeiska kommissionen 2013). Med utgångspunkt i att Basel III sätter 

press på både bankerna och deras kunder är en studie av detta relevant. Det faktum att kraven 

förväntas påverka både kreditvolymer och priser gör det intressant att undersöka hur bankers 

val av kunder förändras och om det är en viss typ av företag som kan få det extra 

problematiskt. Detta mynnar ut i följande syfte: 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en överblick av hur affärsbanker verksamma i Sverige har valt 

att bemöta Basel III med fokus på kapitalkraven. Vidare undersöks hur regelverket, och då 

främst kapitalkraven, påverkar bankers riskhantering, företagskunder och tjänsteutbud. Fokus 

ligger på utlåning och därigenom även på hur bankers hantering av kreditrisker påverkats. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka åtgärder har vidtagits av bankerna för att bemöta kapitalkraven i Basel III? 

 Hur har bankers tjänsteutbud förändrats? 

 Går det att urskilja någon förändring i bankers kundhantering? 

 Påverkas större och mindre banker olika med avseende på det nya regelverket? 

  

                                                 
7
 I studien delas bankerna in i grupp 1 och grupp 2. Bankerna i grupp 1 är de som har ett kärnprimärkapital 

överstigande 3 miljarder och är internationell aktiva. Resultatet avser endast bankerna i grupp 1. 
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2 Litteraturgenomgång och teoretiskt ramverk  

I det här avsnittet presenteras och diskuteras tidigare forskning och litteratur inom 

ämnesområdet. Det teoretiska ramverket introduceras och de centrala begreppen i teorin 

sammanfattas med formuleringen av en analysmodell som är utformad för att besvara syftet.  

2.1 Banker 

Banker har idag en central roll i världens finansiella system (Allan & Saunders 2010). De åtar 

sig sina kunders risker och riskerna redovisas i bankens balansräkning (ibid). Att banker åtar 

sig risk är enligt van Greuning och Brajovic Bratanovic (2013) oundvikligt. Banker fokuserar 

därför på att upprätthålla sin lönsamhet med acceptabla risknivåer. Banker har därigenom en 

riskportfölj som måste övervakas noggrant och riskerna måste mätas för att förhindra att 

riskexponeringen påverkar bankers soliditet
8
 (ibid). Detta medför att banker har väldigt höga 

krav på riskmätning och riskprissättning (ibid). Om riskerna värderas felaktigt riskeras att det 

finansiella systemets förmåga att absorbera risk överväldigas (ibid). 

Banker är exponerade för flera olika sorters risker (van Greuning & Brajovic Bratanovic 

2003). Dessa kan generellt sett delas in i de fyra olika kategorierna finansiella, operationella, 

verksamhetsrelaterade och externa risker
9
, där kreditrisker räknas till de finansiella riskerna 

(ibid). Kreditrisker är kopplade till bankers balansräkningar (Allen & Saunders 2010). Detta i 

och med att bankers tillgångar till största delen utgörs av utlåning till deras kunder. Dessa 

tillgångar hotas om bankers låntagare har bristfällig kreditkvalitet och inte kan betala enligt 

överenskommelse (ibid).  

När en bank överväger att utfärda en kredit ligger fokus i beslutsprocessen vanligen på de 

risker och kostnader som banken åtar sig i samband med lånet, men vilka tjänster en bank 

erbjuder kan även variera beroende på kunden (Rose & Hudgins 2013). Berger (2010) menar 

till exempel att lån till mindre företag hanteras annorlunda än lån till större företag. Detta 

beror på att mindre företags verksamhet är mindre transparent än större företags, vilket bland 

annat försvårar bankens riskbedömning. De allra minsta företagen har till exempel ingen 

externredovisning. En banks kreditriskbedömning av ett åtagande bör enligt van Greuning och 

                                                 
8 

Soliditet är ett mått på ett företags skuldsättning och anger förhållandet mellan tillgångar och eget 

kapital(Öberg 2012). Man brukar säga att ett företag med hög soliditet har större betalningsförmåga eftersom det 

har mer “rörliga” tillgångar (ibid). En hög soliditet leder till att företaget teoretiskt sett har lättare att få lån vilket 

bidrar till ökad handlingsfrihet för företaget (ibid). 
9 
Översättning från financial, operational, business and event risks.  



4 

 

Brajovic Bratanovic (2003) bero på tre faktorer, kunden, vilken typ av kredit det rör sig om 

samt kreditens löptid. 

Banker erbjuder i regel flera olika typer av tjänster och krediter till sina kunder (Rose & 

Hudgins 2013, Hull 2010). Utformningen av en banks tjänsteutbud kan variera och 

variationen beror av en rad olika faktorer (Rose & Hudgins 2013). De huvudsakliga 

faktorerna är vilken typ av bank det rör sig om, bankens storlek, dess utlåningspolicy och 

bankens marknadssituation samt alternativkostnaden för de erbjudna tjänsterna (ibid). 

Företagslån kan delas in i de två övergripande kategorierna långsiktiga och korsiktiga lån 

(Rose & Hudgins 2013).  

Det finns dessutom forskning som tyder på att det inte är ett alternativ för en bank att avsäga 

sig mindre attraktiva åtaganden. Detta förklaras enligt Allen och Saunders (2010) med att 

även om en bank bedömer att ett åtagande har för hög risk kan den inte vägra att ta på sig nya 

risker. De menar att marknaden kräver att banker tar på sig risker från sina kunder, 

naturligtvis till ett pris som påverkas av marknaden. Detta beror huvudsakligen på att det är 

svårt att vinna tillbaka avvisade kunder i framtiden. 

2.2 Reglering av banker 

Inom den finansiella sektorn är kapital
10

 ett centralt begrepp. Detta beror på att i princip alla 

aspekter av bankbranschen påverkas direkt eller indirekt av tillgängligheten eller kostnaden av 

kapital (van Greuning & Brajovic Bratanovic 2003). Kapital är en av de viktigaste faktorerna 

för att bestämma en banks hälsa och hög kapitaltäckningsgrad fungerar som säkerhet för olika 

risker som en bank utsätts för (ibid). Detta beror på att kapital till viss del kan absorbera 

kreditförluster och därigenom öka en banks stabilitet och stresstålighet (ibid).  

Lönsamhet i form av erhållen vinst är en av de viktigaste källorna för att generera kapital och 

ett hälsosamt banksystem bygger på att det finns både lönsamhet och kapitaltäckning (van 

Greuning & Brajovic Bratanovic 2003). Lönsamheten bidrar därigenom till att lindra 

kortsiktiga finansiella problem och det blir därigenom möjligt för en bank att ha en viss 

riskexponering (van Greuning & Brajovic Bratanovic 2003:81). Till viss del har 

förändringarna av riskexponering varit en följd av lagar om kapitalkrav (van Greuning & 

Brajovic Bratanovic 2003:82). Det finns en stark koppling mellan lönsamhet och kapital. 

                                                 
10

 Kapital är den finansiering som kommer från bankens aktieägare, vilket kortfattat innebär att det är ägarna 

som bär risken för det egna kapitalet till skillnad från risken för skulder som bankerna själva står för. Därför kan 

kapitalet fungera som en bromskloss mot stora förluster då det till viss del kan absorbera dessa (Rose & Hudgins 

2013). 
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Därför finns det ett behov för banker att ha en så stabil vinst som möjligt över tiden för att 

kunna säkra sina kapitalresurser och därigenom blir riskhanteringen extra viktig(van Greuning 

& Brajovic Bratanovic 2003). 

Trots detta har banker traditionellt sett enligt van Greuning och Brajovic Bratanovic (2003) 

haft låga andelar kapital i förhållande till sina skulder, något som enligt Gordy och Heitfield 

(2010) bidragit till utformningen av internationella regelverk. Syftet med dessa riskbaserade 

krav på kapitaltäckningsgrad, som regelverk innehåller, är att upprätthålla bankers soliditet 

(van Greuning & Brajovic Bratanovic 2003).  

2.3 Kapitalkravs effekter för banker enligt tidigare forskning 

En följd av kapitalkraven i Basel III är att banker i allt större utsträckning tvingas planera sina 

kapitaltäckningsbehov långsiktigt (Rose & Hudgins 2013). van Greuning och Brajovic 

Bratanovic (2003) menar att en banks kapitaltäckningsgrad är det som avgör dess 

utlåningsmöjligheter. Detta innebär att det i själva verket är tillgängligheten av kapital som 

avgör en banks maximala utlåningsvolym (van Greuning & Brajovic Bratanovic 2003). Detta 

styrks av Peek et al (1995) vars studie tyder på ett tydligt samband mellan krav på 

kapitaltäckningsgrad och bankens utbud av krediter, där utbudet av krediter sjunker i samband 

med höjda kapitalkrav. Enligt Furlong et al (1989) innebär höjda kapitalkrav även minskade 

incitament för banker som uppfyller kapitalkraven att öka sin riskexponering och Konishi et 

al (2004) menar att banker tenderar att bli mindre riskbenägna till följd av införande av 

kapitalkrav. Altunbas et al (2007) menar emellertid att kopplingen mellan risk och kapitalkrav 

i själva verket kan vara det omvända och att det är bankers ökade risktagande som bidrar till 

höjda kapitalkrav. Studierna är däremot överens om att det finns en positiv korrelation mellan 

risk och kapitalkrav.  

Minskad riskexponering kan enligt van Greuning och Brajovic Bratanovic (2003) bidra till att 

banker förändrar sitt utbud av tjänster och prioriterar tjänster med lägre risk som genererar 

lägre krav på kapitaltäckningsgrad. Denna förändring kan emellertid påverka bankers 

lönsamhet negativt då krediter med lägre risk ofta är mindre lönsamma (van Greuning & 

Brajovic Bratanovic 2003).  

Peek et al (1995) menar däremot att effekten av högre kapitalkrav snarare påverkar bankers 

utlåningsvolymer än deras tjänsteutbud. Peek et al (1995) menar även att en stor del av 

minskningen sker i den bankberoende lånekategorin. Något som bland annat berör småföretag 
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då banker generellt diskriminerar dessa i högre utsträckning när det kommer till utlåning, 

något som blir mer påtagligt i och med höjda kapitalkrav (Ma et al 2013)  

Ett annat sätt för banker att hantera höjda kapitalkrav är att öka sin kapitalbas och därigenom 

öka sin kapitaltäckningsgrad (van Greuning & Brajovic Bratanovic 2003). Detta kan de enligt 

Rose och Hudgins (2013) åstadkomma genom externa eller interna källor. Traditionellt har 

den huvudsakliga interna källan till kapital varit att behålla vinstmedel i företaget istället för 

att ha utdelning till ägarna (Rose & Hudgins 2013). Extern kapitalanskaffning kan enligt Rose 

och Hudgins (2013) genomföras med sex olika tillvägagångssätt. Försäljning av A- och B-

aktier, utfärda lånekapital, försäljning av tillgångar, uthyrning av fastigheter och utfärdande 

av skuldebrev (Rose & Hudgins 2013:509).  

Internt kapital är i regel billigare än externa källor såsom nyemissioner eftersom ägare kräver 

avkastning på det investerade kapitalet (Rose & Hudgins 2013). Nackdelen med det internt 

erhållna kapitalet är att vinst kan taxeras av lokala myndigheter samt att utdelning till ägare 

påverkas och därigenom även aktiens värde (Rose & Hudgins 2013). Valet av metod grundar 

bankerna i första hand på förväntad påverkan aktievärdet, men även aspekter som 

riskexponering och marknadsläget begrundas (Rose & Hudgins 2013).  

2.4 Analysmodell  

Litteraturgenomgången sammanfattas i figur 1 som förenklat visar hur kapitalkrav påverkar 

en banks kapitaltäckningsgrad och därigenom dess tjänsteutbud. Risk kan ses som kopplingen 

mellan tjänsteutbud och kapitaltäckningsgrad eftersom kapitalkraven är riskbaserade och 

olika tjänster och kunder anses generera olika mycket risk (van Greuning & Brajovic 

Bratanovic 2013). Nedan följer en kortfattad beskrivning av modellens delar. 

 

Figur 1 – Analysmodell av hur bankers kundhantering och tjänsteutbud påverkas av höjda kapitaltäckningskrav. 
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2.4.1 Kapitaltäckningsgrad 

Lägre kapitalkrav kan vara en konkurrensfördel och det kan därför antas att banker på olika 

sätt försöker minimera påverkan av kapitalkrav (Gordy & Heitfield 2010). Banker har olika 

valmöjligheter för att hantera höjda krav på kapitaltäckningsgrad. De kan minska sina 

utlåningsvolymer vilket minskar deras riskexponering (Peek et al 1995), de kan ändra sitt 

utbud av tjänster till mindre riskbärande alternativ (van Greuning & Brajovic Bratanovic 

2003), de kan emittera nytt kapital eller behålla vinst i banken (Rose & Hudgins 2013). Valet 

av metod grundas på förväntad påverkan av aktievärdet, riskexponering och marknadsläget 

(Rose & Hudgis 2013).  

2.4.2 Risk 

Risk är ett centralt begrepp i modellen eftersom kapitalkrav är riskbaserade (van Greuning & 

Brajovic Bratanovic 2013). En kreditrisk beror enligt van Greuning och Brajovic Bratanovic 

(2013)  på de tre faktorerna kund, kredit och löptid. Det är därför rimligt att anta att 

bedömningen av dessa tre faktorer påverkas av höjda kapitalkrav. Detta eftersom mindre 

riskexponering genererar lägre kapitalkrav i och med att kapitalkraven är baserade på själva 

riskexponeringen. Högre kapitalkrav kan alltså antas medföra att banker minskar sin 

riskexponering eller försöker bibehålla rådande riskexponeringsnivåer(Konishi et al, 2004, 

Furlong et al 1989)).  

2.4.3 Tjänster 

Utformningen av tjänster beror på bankens storlek, eventuella specialisering, marknad och 

utlåningspolicy vilket beskrivs av Rose och Hudgins (2013). Större banker tenderar att ha en 

konkurrensmässig fördel samt möjlighet att tillhandahålla större krediter än mindre banker 

och mindre banker tenderar att specialisera sig på mindre företag och privatpersoner. Det kan 

därför vara rimligt att anta att hårdare kapitalkrav påverkar större och mindre banker på olika 

sätt. 

Tidigare studier har både visat att bankers utlåningsvolymer tenderat att minska i samband 

med höjda kapitalkrav och att de tenderar att förändra sitt tjänsteutbud för att prioritera 

lösningar som anses vara mindre riskfyllda och därigenom är mindre kapitalintensiva (van 

Greuning & Brajovic Bratanovic 2003, Konishi et al, 2004). Detta medför att tillgången på 

krediter tenderar att minska i samband med införande av kapitalkrav (Peek et al 1995).  
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2.4.4 Kunder 

En banks tillgångar består till största delen av utlåning vilket medför att kundens 

kreditvärdighet är en central faktor i bankers beslutsprocess för utfärdandet av krediter (Rose 

& Hudgins 2013, Allen & Saunders 2010).  Därför kan en banks tjänsteutbud variera 

beroende på vilken kund det rör sig om (Rose & Hudgins 2013). 

Riskbedömningen vid utfärdande av lån till mindre företag är mer komplicerade än för större 

företag (Berger 2010). Detta har medfört att lån till mindre företag anses vara mer riskfyllda 

vilket i sin tur minskar tillgängligheten på kapital för mindre företag. Detta är slutsatsen i Ma 

et al (2013) som visar att tillgängligheten på kapital försämras för mindre företag i samband 

med införande av kapitalkrav. Detta trots att krediter till större företag kan antas ge lägre 

avkastning då dessa anses vara mindre riskfyllda (Rose & Hudgins 2013).  

3 Metod 

I detta avsnitt kommer den metod som använts i uppsatsen att presenteras och motiveras. 

Därefter diskuteras eventuella konsekvenser av metodvalet. 

3.1 Metodval 

I denna uppsats har en kvalitativ metod med abduktiv ansats tillämpats (Alvesson & 

Sköldberg 1994). Tidigare studier kring hur höjda kapitalkrav påverkar banker har främst 

varit av kvantitativ karaktär. En kvalitativ studie skulle därför kunna bidra med en ny 

infallsvinkel med ett helhetsperspektiv (Starrin & Svensson 1994). Detta då en kvalitativ 

studie kan belysa flera aspekter av bankers verksamhet, vilket har krävts för att besvara 

studiens syfte (ibid). Det faktum att Basel III är ett nytt regelverk med relativt outforskade 

kvalitativa konsekvenser för banker påverkade även valet av metod (ibid). En abduktiv ansats 

innebär kortfattat att arbetet växlar mellan teoriutveckling och empiriinsamling (Alvesson & 

Sköldberg 1994). Denna blandning var nödvändig för att formulera en relevant analysmodell 

samt fördjupad förståelse för undersökningsområdet.  

 En fördel med en kvalitativ studie är ökad flexibilitet under arbetets gång (Jacobsen 2002). 

Uppsatsens frågeställningar har i och med metodvalet kunnat modifieras allt eftersom data 

samlats in (Holme & Solvang 1991). Jacobsen beskriver flexibilitet som en interaktion mellan 

problemställning, undersökningens upplägg, datainsamlingsmetod och analys (Jacobsen 

2002). Denna flexibilitet har inneburit att inriktningen på studien har kunnat koncentreras 
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under arbetets gång vilket har varit en fördel. För att ge läsaren en förståelse för det regelverk 

som ligger till grund för undersökningen ges en kortare presentation av Basel III i 

empiriavsnittet. 

3.2 Datainsamling 

Insamlingen av data till studien har huvudsakligen skett med hjälp av intervjuer. Fördelen 

med intervjuer är att de både kan ge en snabb översiktsbild av ämnet eller en fördjupad bild 

vid intervjuer av expertrespondenter (Ejvegård 2003). Initialt var det viktigt att få just denna 

översiktsbild för att kunna formulera ett relevant syfte och sedan kunna ställa relevanta frågor 

till respondenterna. Därför genomfördes en pilotintervju i studiens inledande skede. 

Pilotintervjun genomfördes med en sakkunnig representant på en större bank. Pilotintervjun 

var av öppen karaktär eftersom målsättningen var att den intervjuade så fritt som möjligt 

skulle ge sin syn på situationen (Dalen 2007).  

Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts varav en pilotintervju och en valideringsintervju. 

Majoriteten av respondenterna som intervjuats har bett om anonymitet på grund av att den 

efterfrågade informationen ansetts vara känslig. Därför är både bank och respondent 

anonyma. Vidare har respondentvalidering genomförts med alla respondenter för att 

säkerställa att informationen uppfattats korrekt (Bryman 2008). Konkret har detta inneburit att 

respondenterna fått läsa och godkänna det insamlade intervjumaterialet innan publiceringen 

av uppsatsen. 

3.2.1 Urval av banker och respondenter 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att få fördjupad information och större förståelse för 

undersökningsobjektet (Holme & Solvang 1991). Det är därför viktigt att vara noga vid valet 

av respondent (ibid). Vid kvalitativa studier är det viktigt att enheterna som undersöks är 

representativa för det som ska studeras. Detta eftersom informationen måste vara giltig, 

pålitlig och relevant för de frågor som ska studeras. (Holme & Solvang 1991) För att uppnå 

representativitet togs två kriterier fram. Dessa var storlek för bankerna och position för 

respondenterna.  

3.2.1.1 Banker 

Bankerna valdes ut efter en genomgång av de aktörer som fanns registrerade hos statistiska 

centralbyrån (SCB). Vid urval av banker var deras storlek ett avgörande kriterium. 
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Bankmarknaden delades in i större
11

 och mindre banker på den svenska marknaden vilket är 

en grov uppdelning men som möjliggjorde att ett lämpligt urval kunde bestämmas. I studien 

medverkar två större och tre mindre banker för att få spridning mellan aktörer med olika 

förutsättningar. Utöver att en någorlunda jämn fördelning av stora och små banker eftersöktes 

så fick tillgängligheten styra exakt vilka banker som medverkade. Det betyder att ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2008) användes där alla aktörer som var tillgängliga fick 

medverka. Detta under förutsättning att de uppfyllde storlekskriteriet och ungefär lika många 

större som mindre banker medverkade. På sidan 20 i empirin ges en närmare beskrivning av 

de medverkande bankerna. 

3.2.1.2 Respondenter 

Urvalet av respondenter har främst skett utifrån deras positioner. Alla respondenter har haft 

positioner i banker som inneburit att de berörts av Basel III dagligen. Det visade sig under 

pilotintervjun att Baseldirektiven hanteras centralt och sedan förmedlas vidare till de lokala 

kontoren. Därför blev det relevant att både intervjua respondenter på centrala och lokala 

positioner. Detta då respondenter på centrala positioner kunde besvara frågor rörande interna 

regler och strategier medan respondenter med lokala positioner kunde beskriva resultatet av 

implementeringen av dessa strategier och regler.  

3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Då kvalitativa intervjuer genomförs använder man vanligen inte standardiserade 

frågemanualer (Holme & Solvang 1991). Detta för att undvika att intervjuaren styr intervjun 

och öka flexibiliteten (ibid). En semistrukturerad intervjumanual användes därför i samtliga 

intervjuer förutom pilotintervjun och valideringsintervjun med Respondent A2 (Dalen 2007, 

Holme & Solvang 1991). Pilot intervjun var ostrukturerad och respondenten tilläts tala fritt 

om de aspekter som denne ansåg viktiga. Vid valideringsintervjun utgick intervjun från den 

nedtecknade intervjusammanfattningen. Intervjumanualerna för resterande intervjuer 

skickades till alla respondenterna innan intervju. Detta för att ge dem en uppfattning om vilka 

aspekter som var av intresse för studien. Samtliga intervjuer började med två öppna frågor där 

respondenterna tilläts tala fritt. Som stöd till de öppna frågorna formulerades stolpar för att 

säkerställa att de områden som utifrån litteraturgenomgången ansågs vara mest relevanta för 

                                                 
11

 Definition större: Med större banker avser de banker som hade en balansomslutning större än 500 mkr vid 

årsskiftet 2012-13 på den svenska marknaden. 
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studien berördes. Därefter formulerades även kontrollfrågor för att garantera att alla aspekter 

av analysmodellen behandlats.  

Alla intervjuer förutom telefonintervjun utfördes på respondenternas arbetsplats och efter 

tillåtelse från respondenterna spelades intervjuerna in för att underlätta dataanalysen. 

Respondent B tillät inte inspelning med hänvisning till Bank B:s policy. Under intervjun med 

Bank D närvarade tre respondenter samtidigt och två respondenter intervjuades två gånger. 

Det genomfördes åtta intervjuer med totalt åtta respondenter från fem olika banker. En 

sammanställning av de genomförda intervjuerna kan ses i tabell 1.  

Tabell 1 – Presentation av banker och respondenter 

Bank Typ Typ av intervju Intervjuobjekt Position 

Bank A Större Personligt 

möte/pilotintervju 

Respondent A1 Affärsutveckling med fokus 

på kapital 

Bank A Större Personligt möte Respondent A1 Affärsutveckling med fokus 

på kapital 

Bank A Större Telefonintervju  Respondent A2 Kontorschef 

Bank B Större Personligt möte Respondent B Ställföreträdande 

kontorschef 

Bank C Mindre Personligt möte Respondent C 

 

Kreditchef för en region i 

Sverige 

 

Bank D Mindre Personligt möte Respondent D 

(Tre 

respondenter) 

Kreditchef 

Chef för riskkontroll 

Kapitalplanerare 

Bank E Mindre Personligt möte Respondent E Chef för riskkontroll 

Bank A Större Telefonintervju/ 

valideringsintervju 

Respondent A2 Kontorschef 

 

3.3 Operationalisering 

För att skapa en relevant teoretisk grund och därefter lämplig intervjumanual utifrån Basel III 

krävdes i och med den abduktiva ansatsen omfattande bakgrundsstudier av regelverket, men 

även kunskap kring bankverksamhet och kapitalkrav (Alvesson & Sköldberg 1994). . 

Bakgrundsstudierna bedrevs med hjälp av en pilotintervju, vetenskapliga artiklar, 

Baseldirektivens officiella dokumentation, böcker, tidningsartiklar och webbsidor. Det 

teoretiska ramverket bygger på vetenskapliga artiklar och litteratur från böcker. En 

arbetshypotes formulerades tidigt i studien och denna skickades till Finansinspektionen via 

mejl för att få feedback och en bedömning av dess rimlighet. Syftet har delvis formulerats 

utifrån den information som framkom under pilotintervju. Detta innebär att pilotintervjun i 
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viss mån styrt arbetets inriktning. Författarna ser dock inte detta som något negativt. Genom 

pilotintervjun kunde det säkerställas att arbetets syfte koncentrerades kring frågor som var 

aktuella. 

Det är viktigt att ha i åtanke att kvalitativa studier bör lämna utrymme för flexibilitet vid val 

av teori vilket delvis har skett (Holme & Solvang 1991). Litteraturgenomgången och 

analysmodellen har haft tre huvuduppgifter, att utgöra det ramverk inom vilket arbetet 

genomförts, att ligga till grund för de områden som behandlats i intervjuerna samt att bistå vid 

analysen av det insamlade materialet. 

Intervjuerna utformades med begreppet kapitaltäckningsgrad i fokus eftersom det utgör en 

central del av analysmodellen. En av de öppna frågorna i intervjumanualen rörde hur 

bankerna valt att bemöta kapitalkravet i Basel III, medan den andra fokuserade på hur 

verksamheten påverkats. Stolparna och kontrollfrågorna baserades på resterande begrepp från 

analysmodellen. Detta för att garantera att den insamlade informationen var relevant för 

syftet. Till exempel var en tolkning av litteraturgenomgången att ökade kapitalkrav medför 

minskat riskbeteende hos banken vilket undersöktes med hjälp av en kontrollfråga rörande 

bankens riskbeteende i förhållande till kapitalkraven i Baselregelverket.  

Kontrollfrågorna ställdes bara i de fall då respondenten i fråga inte redan hade besvarat dem i 

anslutning till någon av de öppna frågorna.  En del av kontrollfrågorna hade anpassats för den 

kontext som respondenterna befann sig i. Istället för att direkt fråga om de ökade 

kapitalkraven minskat bankens riskbeteende har kontrollfrågorna handlat om bankers 

riskhantering. Exempel på en sådan översättning: ”Hur påverkar kundens rating ert 

utlåningspris?” vilket är detsamma som att fråga ” Hur påverkar riskbedömningen av era 

kunder er prissättning av krediter? ” 

3.3.1 Dataanalys 

Under varje intervjutillfälle togs anteckningar i form av nyckelord men störst vikt lades vid 

respondenternas svar för att kunna reda ut begrepp och ställa följdfrågor. Dataanalysen 

baserades till viss del på en tematisk analys där sökning efter teman i materialet var centralt 

(Bryman 2008). Bryman (2008) beskriver hur sökningen efter teman kan göras utifrån olika 

kriterier. Ett av dessa kriterier är att sökningen utförs med teorirelaterat material som 

utgångspunkt. I den här studien definierades teman utifrån de begrepp som formulerats 

abduktivt i analysmodellen. De teman som användes var således kapitaltäckning, risk, 

tjänster, utlåning och kunder.  
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Efter intervjutillfället gjordes en första bearbetning av informationen genom att lyssna på det 

inspelade materialet, söka efter teman och sammanställa en sammanfattning baserad på dessa 

teman. När alla intervjuer var utförda och validerade gjordes en genomgång av alla 

sammanfattningar för att sammanfoga svaren under respektive tema. När oklarheter kring ett 

begrepp uppstod, som inte retts ut under intervjun, kontaktades respondenten via mejl för ett 

förtydligande.  

Utöver teman har även begreppsöversättningar gjorts under arbetets gång. Två exempel på 

detta är att olika inlåningstjänster så som pensionsspar benämns som inlåning i uppsatsen och 

kundrating som har översatts till bankens riskbedömning av kunden. Vidare har leasing 

översatts till utlåning eftersom leasing av redovisningstekniska skäl redovisas på samma sätt 

som lån och därigenom påverkas på samma sätt av Basel III (International Financial 

Reporting Standards 2013). Olika typer av lån som har gemensamt att de har hög riskviktning 

så som blanko- och förvärvslån benämns i uppsatsen som lån/tjänster med hög riskviktning. 

Dessutom har de olika metoderna för att emittera kapital i de flesta fall översatts i termer av 

vilken sorts kapital de genererar. Nyemission har till exempel översatts till att emittera nytt 

kärnprimärkapital. Vidare kommer upplåning att benämnas inlåning. Slutligen bör påpekas att 

det med kunder i empiridelen menas företagskunder. 

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Vid kvalitativ forskning kan studiens tillförlitlighet mätas utifrån fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2008). 

Trovärdighet syftar på att studien har bedrivits enligt de regler som finns samt att den 

verklighet som beskrivs i rapporten överensstämmer med verkligheten som beskrivits av 

respondenterna (Bryman 2008). För att skapa trovärdighet i rapporten är det viktigt att 

resultaten rapporteras tillbaka till respondenterna för att garantera att inga missuppfattningar 

skett (ibid). För att öka studiens trovärdighet har respondentvalidering, som nämndes tidigare, 

utförts med alla respondenter i syfte att säkerställa att informationen uppfattats korrekt 

(Bryman 2008). Samtliga respondenter har godkänt materialet. Tre av respondenterna valde 

att kompletterat sina svar, två skriftligt och en via en extra telefonintervju. Att respondenterna 

valt att komplettera det insamlade datamaterialet bör bidra ytterligare till att den verklighet 

som beskrivs i studien stämmer väl överens med respondenternas. För att ytterligare validera 

arbetet kontrollästes det av ytterligare en bankrepresentant som arbetar med och är expert på 

företagsutlåning och leasing. Detta för att säkerställa att all information som presenterats är 
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korrekt och relevant. Det framkom i och med detta bland annat att leasing redovisas som 

utlåning och att nya regler för småföretagare nyligen annonserats. 

Däremot är det viktigt att poängtera att denna uppsats endast belyser bankers syn på 

kapitalkravens påverkan. En konsekvens av detta är att information som bankerna anser vara 

känslig kan ha utelämnats av respondenterna trots att både banker och respondenter varit 

anonyma. Anonymiteten kan tänkas ha både negativa och positiva effekter. En möjlig fördel 

med anonymiteten är att respondenterna kunnat vara säkra på att uppgifterna inte kunnat gå 

att spåra till dem (Dalen 2007) och att de därmed varit mer bekväma. En nackdel är att studien 

skulle kunna uppfattas som mindre trovärdig (Dalen 2007) på grund av just anonymiteten. 

Hade krav ställts på att de inte fick vara anonyma skulle resultatet blivit att endast en bank 

medverkat, vilket gjort studien omöjlig.  

Överförbarhet behandlar i vilken utsträckning studiens resultat kan generaliseras. Att göra 

generaliseringar är i regel svårt vid kvalitativ forskning (Bryman 2008). Urvalet av 

respondenter och banker har i viss mån skett så att representativitet ska kunna uppnås, men att 

generalisera studiens resultat till att gälla alla banker på den svenska marknaden är inte 

trovärdigt. Det som bidrar till detta är främst det begränsade urvalet som gjorts samt valet av 

metod. Studien kan därför bara antas ge en indikation av hur den svenska bankmarknaden 

påverkas. 

För att kunna bedöma huruvida en studie är pålitlig eller inte krävs transparens kring hela 

arbetsprocessen (Bryman 2008). Det ska finnas redogörelser för varje del av processen (ibid) 

vilket i detta arbete redovisats i metodkapitlet. Här finns en fullständig redogörelse för 

datainsamling, urval, intervjuer och tillvägagångssätt vilket bör bidra till arbetets pålitlighet. 

Syftet med denna redogörelse har varit att gör det möjligt för läsaren att följa processen från 

början till slut och få förståelse för de val som gjorts.  

Möjlighet att styrka och konfirmera behandlar graden av objektivitet i arbetet (Bryman 2008). 

Forskaren ska ha agerat i god tro och inte medvetet påverkats av personliga värderingar eller 

den teoretiska inriktningen vid utförandet och i de slutsatser som gjorts (ibid). Genom att 

intervjuerna byggt på två öppna frågor har författarna kunnat undvika att egna åsikter i ämnet 

påverkat intervjuerna i allt för hög grad. Det har bidragit till att objektiviteten vid utförandet 

varit god.  
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4 Empiri 

Detta avsnitt innehåller en kort sammanfattning till Basel III. Därefter följer en presentation 

av svenska bankers reaktioner på de nya regleringarna samt deras bild av hur deras kunder 

och tjänster påverkats. 

4.1 Basel III i korthet 

Då Basel III är en uppföljning på tidigare regelverk inleds det här avsnittet med en kort 

sammanfattning av dess företrädare Basel II.  

Basel II började gälla i Sverige 2007 (Finansinspektion 2007:1) och är uppbyggt av de tre 

pelarna kapitalkrav, övervakning och marknadsdisciplin (Sveriges Riksbank 2005:2). En 

sammanfattning av pelarna finns i tabell 2.  

Tabell 2 – Sammanfattning av de pelare som definieras i Basel II och gäller i Basel III 

Pelare 1 – Kapitalkrav   Pelare 2 – Övervakning   Pelare 3 – Marknadsdisciplin 

Innehåller kapitaltäckningskrav 

för bankers kredit-, marknads- 

och operativa riskexponeringar  

Berör tillsynsmyndigheters 

övervakning av bankers 

verksamhet och behandlar krav 

rörande bankers risk- och 

kapitalhantering 

Fastställer kravet att banker ska 

offentliggöra information av 

både kvalitativ och kvantitativ 

art 

(Källa: Sveriges Riksbank 2005:2: 10-11) 

Kapitalkraven utgörs av minimigränser på hur mycket kapital banker måste hålla för att täcka 

sina risker (Sveriges Riksbank 2010b). Kapitalet delas in i de två grupperna Tier 1 

(primärkapital) och Tier 2 (supplementärkapital). Kärnprimärkapital, som består av eget 

kapital och kvarhållna vinstmedel och är det kapital som bäst kan täcka förluster, är en del av 

primärkapitalet (ibid). Kapitalkraven utrycks som kvoter bestående av kapital och bankens 

riskvägda tillgångar där den totala kapitalkvoten enligt Basel II ska vara 8 % (ibid). De 

riskvägda tillgångarna beräknas med hjälp av riskvikter som både kan vara standardiserade 

eller beräknas internt av bankerna (Finansinspektionen 2012). Riskvikterna bestäms beroende 

av riskexponering, vilket medför att mer riskfyllda tillgångar kräver en högre kapitaltäckning 

och därigenom blir mer kostsamma för bankerna (Sveriges Riksbank 2012:1).  Riskviktningen 

är både beroende av det låntagande företaget och vilken tjänst det rör sig om, till exempel blir 

riskviktningen högre för både blankolån och företag med låg kreditvärdighet (Sveriges 

Riksbank 2010b).  
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I Basel III skärps kapitalkraven jämfört med Basel II, det tillkommer krav på bruttosoliditet 

och två krav på likviditet (Sveriges Riksbank 2010b). Det totala minimikravet på 

kapitalkvoten ligger kvar på 8 % och de huvudsakliga förändringarna av kapitalkraven är 

enligt Sveriges Riksbank (2010b) istället: 

 Kravet på primärkapitalkvoten höjs med 2 % till totalt 6 %. 

 Kravet på kärnprimärkapitalkvoten höjs med 2,5 % till 4,5 %. 

 En konserveringsbuffert på 2,5 % instiftas och ska hållas i form av 

aktiekapital. Detta innebär i praktiken att kravet på kärnprimärkapitalet stiger 

med ytterligare 2,5 % till totalt 7 %. Skillnaden mellan dessa 2,5 % och de i 

punkten ovan är att detta kapital får användas för att täcka förluster i dåliga 

tider. Viktigt att poängtera är att om kärnprimärkapitalkvoten sjunker under 7 

% begränsas bankens möjlighet att dela ut vinstmedel till sina ägare.  

 En kontracyklisk kapitalbuffert från 0 - 2,5 % kärnprimärkapital etableras, 

vilket praktiskt innebär att kärnprimärkapitalkvoten som mest stiger från 7,5 % 

till 9 %. Syftet med den kontracykliska bufferten är att myndigheter under 

perioder med hög kredittillväxt ska kunna öka konserveringsbufferten. 

Bruttosoliditetskravet innebär att banker ska hålla en kapitalbuffert på 3 % av deras totala 

tillgångar, inklusive åtaganden som ligger utanför balansräkningen (Sveriges Riksbank 

2010b). Syftet är att bruttosoliditetsbufferten ska fungera som komplement till de riskviktade 

kapitalbuffertarna och motverka konsekvenser av underskattade risker (ibid). 

Det första likviditetskravet, Liquidity Coverage Ratio (LCR), kräver att en bank ska ha en 

likviditetsbuffert som är minst lika stor som nettoutflödet av pengar från banken under 30 

dagar vid stora finansieringsproblem (Sveriges Riksbank 2010b). Nettoutflödet är en 

approximation av inlåningen som förväntas försvinna samt övrig finansiering som förväntas 

utebli (ibid). Det andra likviditetskravet, Net Stable Funding Ratio (NSFR) kräver att bankens 

tillgångar i högre utsträckning ska finansieras med långsiktig och stabil finansiering (ibid). 

Stabil finansiering definieras som eget kapital eller den inlåning som bedöms vara tillförlitlig 

under en period på ett år med finansieringsproblem (ibid). 
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4.2 Bankers hantering av de nya kapitalkraven 

Nedan följer en kortare beskrivning av de medverkande bankerna och därefter en 

presentation av den information som framkom under intervjuerna, strukturerat utifrån 

analysmodellen.  

4.2.1 Medverkande banker 

Bank A är en av de större bankerna i undersökningen och tillhandahåller en mängd olika 

tjänster. De vänder sig till både konsumenter och företag. Respondent A1 arbetar med 

affärsutveckling och jobbar med de största företagskunderna. Banken har centralt verksamhet 

inom wholesale och investment banking. Det lokala kontoret som respondent A2 arbetar på är 

ett renodlat företagskontor som vänder sig till små och medelstora företag. 

Bank B är en av de större bankerna i undersökningen. Respondent B berättar att de på lokala 

bankkontor främst har hand om små och medelstora företag. I viss mån hanterar de även 

större företag lokalt, men bara om affärerna inte har en alltför komplicerad struktur. De större 

komplicerade företagsaffärerna hanteras istället centralt. Affärer med de allra minsta 

företagen hanteras över internet i ett eget segment i banken.  

Bank C vänder sig till både företag och konsumenter och är en av de mindre bankerna i 

undersökningen. Respondenten berättar att företagssegmentets målgrupp främst består av 

företag med 15-20 anställda och att ingen företagskund har mer än 50 anställda. 

Respondenten menar att specialiseringen är en uttalad inriktning för banken och att det främst 

är av administrativa skäl undviker större företag. 

Bank D vänder sig till både konsumenter och företag och är en av de mindre bankerna i 

undersökningen. Till konsumenter erbjuder de sparkonton, bolån och blancolån medan de på 

företagssidan enbart erbjuder sparkonton och fastighetslån. 

Bank E är en av de mindre bankerna och vänder sig främst sig till mindre företag som 

respondent E definierar som företag med mindre än 50 anställda. De erbjuder främst leasing, 

fakturaköp och fakturabelåning på företagssidan, men också en del checkkrediter till företag. 

Respondent E menar att blancolån och lån med säkerhet till företag erbjuds väldigt begränsat, 

i princip bara till redan etablerade kunder.  
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4.2.2 Kapitaltäckningsgrad och intern riskhantering 

Generellt sätt har svenska banker varit välkapitaliserade och alla svenska storbanker
12

 

uppfyller redan kravet på kärnprimärkapitalskvoten (Finansinspektionen 2012). Enligt 

respondent A1 har det trots detta varit tufft för många banker att möta de nya kapitalkraven. 

På samtliga av de mindre bankerna som medverkat i undersökningen menar respondenterna 

emellertid att de inte påverkas nämndvärt av kapitalkraven i Basel III (Respondent C, D & E).   

Respondent E konstaterar att det sedan årsskiftet 2013 funnits oklarheter kring exakta regler 

kring implementering av Basel III och att marknaden till följd av detta varit avvaktande. 

Respondenten menar även att få banker har emitterat nytt kapital. De flesta har avvaktat i 

väntan på att villkoren kring det supplementära kapitalet ska färdigställas.  Bank B har 

däremot enligt respondent B nyligen emitterat nytt supplementärkapital
13

 trots osäkerheterna 

kring detaljer i regleringen och att Bank B redan var välkapitaliserad. Detta gjordes främst för 

att visa ägarnas goda vilja men också för att stärka bankens kapitalbas. 

Respondent A1 menar att det i dagsläget är för dyrt att emittera nytt kapital. Framförallt i 

bank A:s fall eftersom de och de flesta andra stora svenska banker emitterade nytt 

kärnprimärkapital redan 2009. Detta har enligt respondenten bidragit till att ytterligare en 

emission inte är aktuell i dagslaget. Att det flesta stora svenska banker genomförde 

nyemissioner 2009 styrks av Finansinspektionen (2012). Nyemissionen år 2009 gjordes enligt 

respondent A1 för att stärka bank A:s kapitalbas.  

Respondent E berättar att bank E har börjat förbereda sig inför implementeringen av Basel III. 

De har analyserat alla förslag och räknat på hur de skulle påverka banken. Fokus har framför 

allt har legat på hur bra kapitaltäckningen är i banken och hur den beräknas. Gällande bank 

E:s kapitalsammansättning berättar respondent E att den nästan enbart består av 

kärnprimärkapital. Detta har medfört att kapitalkravens påverkan på bank E:s 

kapitalbassammansättning varit begränsad. Det som påverkas är istället bank E:s alternativ för 

att emittera nytt kapital. Respondent E förklarar att bankens kapitalbas både kan förstärkas 

genom att öka kärnprimärkapitalet eller det supplementära kapitalet eftersom banken har så 

pass låg andel supplementärkapital. Vidare påpekar respondent E att det oftast är billigare att 

ta in mer supplementärkapital än kärnprimärkapital.  

                                                 
12

 Detta är de svenska storbankerna enligt Finansinspektionens definition. I denna ingår Nordea, 

Handelsbanken, SEB och Swedbank (Finansinspektionen 2012). 
13

 På grund av respondentens anonymitet kan ytterligare detaljer inte redovisas. 
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Respondenterna på bank D säger att det är Basel III som ligger till grund för deras 

kapitaltäckningsplanering. Respondenterna berättar att för bank D har kravet på kärnprimär-

kapitalskvoten historiskt sett varit lägre än kravet som resulterar från Basel III. De har därför 

tagit beslut om nya kapitalmål där bank D ska ha en kärnprimärkapitalrelation på 18-20 %. 

För att uppnå de nya kapitalmålen behåller bank D all vinst i banken i form av vinstreserver. 

Valet av metod beror enligt respondenterna delvis på deras ägarsituation, med en stor 

majoritetsägare. Även respondent C berättar att banken kvarhåller all vinst i företaget, men 

menar att detta beror på att bolaget är kundägt och därigenom inte har några vinstintressen. 

Dessutom berättar responden C att bank C redan har en mycket stark kapitalbas i och med 

annan verksamhet i koncernen. Bank A, B och E har däremot valt att fortsätta utdelningen till 

sina ägare i enlighet med respektive banks policys (Respondent A1, B & E).  

Respondent B berättar att bank B huvudsakligen valt att möta de nya kapitalkraven med ökad 

inlåning och nya interna regler för vad förhållandet mellan inlåning och utlåning får vara på 

varje enskilt bankkontor. Respondent E tror att kapital i framtiden kommer att bli dyrare i och 

med höjda krav på kapitaltäckning men framförallt på grund av de kommande 

likviditetskraven. Inlåningen kommer att bli dyrare eftersom konkurrensen om spararnas 

pengar sannolikt kommer hårdna. Enligt respondent A1 medför en låg riskprofil billigare 

inlåning för banker. Detta förklarar respondenten med att banken då blir mer attraktiv bland 

investerare och långivare vilket medför att inlåningen blir billigare för banken.  

Bank A har enligt respondent A1 arbetat för att stärka sin kapitaltäckningskvot genom att 

sänka sina riskvägda tillgångar. En bank kan enligt respondent A1 antingen sänka sina 

riskvägda tillgångar genom att minska sina kreditrisker eller sänka utlåningstakten. 

Kreditriskerna kan enligt respondenten minska genom att välja kunder med bättre intern 

riskklassificering eller genom att använda andra riskvikter. Riskviktningen beror på vilken 

produkt det rör sig om.  Respondent A2 som arbetar med att förmedla banktjänster till mindre 

och medelstora företag berättar att bank A har bestämt nya förhållningsregler och att man på 

bankkontoret märker en skillnad i den dagliga verksamheten. Till exempel lägger man mer 

vikt vid avkastning på de riskvägda tillgångarna än tidigare då man fokuserade mer på 

avkastning på eget kapital (ROE).  

Respondent A2 berättar att det i större utsträckning är riskviktningen och bankens interna 

riskklassificering av kunden som styr kostnaden på bankens kapital. Vidare menar respondent 

A2 att man på kontoret går igenom alla register och kontrollerar att alla åtaganden är korrekt 

registrerade, till exempel säkerheter och löptider för krediter. Korrekt registrering är i och 
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med Basel III av större vikt än tidigare, detta för att alla krediter ska få rätt kapitaltäckning. 

Respondent A2 berättar att man på banken använder sig av försiktighetsprincipen vid 

värdering av tillgångar. Detta innebär till exempel att när banken värderar tillgångar väljer de 

ett lågt marknadsvärde för säkerheter för krediter eftersom detta minskar risken att riskerna 

med krediten undervärderas och att banken sätter för låg marginal. I och med Basel III 

försöker bank A enligt respondent A2 i allt större utsträckning värdera alla tillgångar perfekt. 

Detta beror på att övervärderade risker kräver högre kapitaltäckning i och med Basel III. Detta 

bidrar till att det blir ännu viktigare att värdera sina tillgångar korrekt för att undvika 

undervärderade risker och onödigt höga krav på kapitaltäckningsgrad. 

Chefen för riskkontroll på bank D berättar att banken har väldigt låg riskprofil och därför har 

man inte arbetat med att sänka de riskvägda tillgångarna. Även Respondent C och E menar att 

deras respektive banker inte arbetar med de riskvägda tillgångarna ur ett Basel III perspektiv. 

Respondent B vill inte uttrycka sig om de riskvägda tillgångarna, men menar däremot att bank 

B gjort förändringar i fråga om riskhantering och berättar att banken bland annat sett över 

stora fastighetskrediter. 

Både respondent E och respondenterna på bank D berättar att de inte påverkas nämnvärt av 

kapitalkraven utan snarare av likviditetskravet. Respondent E menar det i första hand är 

likviditetskraven som påverkar bank E:s riskhantering, om än marginellt. Det har emellertid 

inte skett någon uttalad förändring utan bank E har snarare blivit mer strikt med tillämpningen 

av de interna bestämmelser och policys som redan finns för riskhantering. 

4.2.3 Tjänster 

Bank A har tillfälligt blivit tvungen att vara mer restriktiv med sin utlåning (Respondent A1). 

Respondent A1 poängterar emellertid att efterfrågan på krediter sjunkit på grund av 

konjunkturläget och att detta inte bara är en konsekvens av bankens arbete för att sänka sina 

riskvägda tillgångar. Även respondent A2 menar att man på bank A har märkt en generell 

minskning i utlåningsvolymerna och menar det beror på konjunkturläget. Respondent B 

berättar också om minskade utlåningsvolymer för bank B under 2011 och 2012, men menar 

att de nu är tillbaka till 2010s nivåer. Detta har uppnåtts genom att stärka kapitalbasen via 

ökad andel inlåning. Respondent E menar däremot att utlåningsvolymerna är oförändrade på 

bank E. 

Respondent A1 berättar att utbudet av lån generellt sett minskat och att företagen försökt fylla 

gapet som uppstått med andra mindre kapitalintensiva finansieringslösningar. Till exempel 
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berättar respondenten att man centralt på banken märker ett skifte från traditionella banklån 

till en obligationsmarknad där större företag lånar direkt av varandra och investerare snarare 

än av banker. Respondent B berättar att även bank B tillhandahåller obligationstjänster 

centralt och att man i och med stigande utlåningspriser när det gäller den traditionella 

bankutlåningen märkt av en ökad efterfrågan på dessa lösningar sedan Basel III annonserades. 

Respondent A1 menar att skiftet mot mindre kapitalintensiva tjänster inte behöver vara 

negativt för banker så länge deras riskvägda tillgångar minskar. Respondent A1 tror att det 

sker ett skifte från traditionella banklån mot obligationsfinansiering och att företagen i 

framtiden kommer ha en mer diversifierad finansieringsbas. Respondent A2 trycker på att 

utbudet av tjänster i grunden är detsamma men att det på grund av Basel III nu är svårare för 

kunder att få tillgång till de mer kapitalintensiva finansieringarna. Respondent A2 berättar att 

en skillnad nu jämtemot tidigare är att lån ställs ut med längre löptid för kapitaltäckningen, 

det vill säga tidsbegränsning för hur lång tid banken garanterar kapitalet.  Bank A skiljer alltså 

på amorteringstid och kapitalgarantier i avtal. Krediter med lång löptid blir alltför 

kapitalkrävande eftersom Basel III påverkar hur lång tid som bankers tillgångar måste 

kapitaltäckas och odefinierade kapitaltäckningstider kräver hög kapitaltäckningsgrad. 

Amorteringstiden kan fortfarande vara 50 år, men kapital garanteras bara i ett till tio år, 

vanligast i fem år. Krediterna prissätts dessutom delvis utifrån hur lång tid kapitalet garanteras 

till kunden eftersom det är detta som bestämmer bankens interna kapitalkostnad. Respondent 

B berättar att prisbilden på krediter idag är hög trots att riksbankens ränta är mycket låg. Detta 

märks enligt respondenten främst marknadsmässigt då kostnaden på kapital ökat vilket 

medfört dyrare inlåning och därigenom dyrare utlåning. 

Respondent B berättar att bank B fortfarande har samma tjänsteutbud, men att tillgängligheten 

till en del tjänster har blivit mer begränsad och då framförallt de tjänster som anses vara mer 

riskfyllda. Respondent B nämner att man har blivit mer restriktiv med vissa typer av krediter 

medan andra blir vanligare. Till exempel menar Respondent B att bank B numera bara 

undantagsvis erbjuder lån med lång löptid och då endast till viktiga kunder. Det är även 

svårare för bank B:s kunder att få tillgång till krediter med hög riskviktning så som lån utan 

säkerhet. Detta beror enligt Respondent B på att dessa lån har blivit betydligt dyrare att 

tillhandahålla eftersom de har hög riskviktning och därför kräver hög kapitaltäckningsgrad i 

och med Basel III. I övrigt menar Respondent B att lånestrukturen inte förändrats nämndvärt 

eftersom bank B alltid har prioriterat kunder med låg riskprofil, något som blivit mer påtagligt 

i och med övergången till Basel III.  
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Respondent C menar att bank C inte märkt någon skillnad på möjligheten att ge lån vilket 

respondenten också förklarar med att deras bankverksamhet är relativt ung och att de börjat 

med låga utlåningsvolymer. En av de få skillnader som man märkt till följd av Basel III är 

enligt respondent C att man numera har högre amorteringskrav och uppmuntrar kunder att 

amortera i större utsträckning än tidigare. Något som både gäller för lång- och kortfristiga lån. 

Dessutom erbjuds inte topplån med löptid på 30 år längre av bank C. Den maximala löptiden 

är numera 15 år och då får belåningsgraden inte överstiga 75 % enligt Respondent C. Detta 

menar respondenten är en förberedelse för Basel III.  

Enstaka krediter för att finansiera enstaka affärer till kunder med sämre intern 

riskklassificering beviljas sällan av bank B enligt Respondent B. Om det beviljas så är det 

med målsättningen att överta alla kundens banktjänster. Respondent B berättar även att 

banken mycket sällan tillhandahåller uppstartslån men menar på att det var så även innan 

Basel III annonserades. 

Respondent E menar att utbudet av tjänster är oförändrat hos bank E. Varken möjligheten att 

tillhandahålla krediter eller löptiderna för dessa har påverkats. 

4.2.4 Kunder  

Respondent A1 berättar att bank A blivit mer restriktiv mot kunder som har sämre intern 

riskklassificering eftersom dessa kunders krediter genererar mer riskvägda tillgångar. Även 

Respondent A2 berättar att det nya regelverket medfört en mer påtaglig jakt på kunder med 

bra riskprofil. De lån som erbjuds till kunder med dålig intern riskklassificering har enligt 

respondent A1 därför blivit betydligt dyrare. Respondent A2 berättar att det framförallt är den 

interna riskklassificeringen av kunder som styr bank A:s prissättning av krediter. Detta beror 

på att banken behöver täcka upp med mer kapital för företag med sämre intern 

riskklassificering. Att prissättningen av lån har blivit mer riskbaserad är även den största 

skillnaden som bank C uppmärksammat till följd av Basel III (Respondent C). Respondent C 

menar att detta medför att man numera kan ge mer rabatt till kunder med bättre intern 

riskklassificering.  

Respondent A2 menar att bankens fokus på den interna riskklassificeringen av kunder har 

medfört ökad press på kunder och låntagare att ha stabil lönsamhet, vilket blir mer påtagligt i 

och med Basel III. Respondent A1 framhåller även att företag med bra riskprofil fortfarande 

har tillgång till kapital med rimliga priser. Respondent A1 trycker däremot på att det i 
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slutändan är marknaden som sätter utlåningspriset, men eftersom det nya regelverket gäller 

för alla banker påverkas marknadspriserna. 

Respondent C menar vidare att bank C inte märker någon större skillnad på utvecklingen av 

sin kundbas. De ser en konstant ökning av kunder som söker sig till dem. Respondent C 

nämner emellertid att man på bankkontoren märker att mindre företag söker sig till dem när 

de större bankerna sätter höga priser. Respondenten menar att det är uppenbart att detta kan 

kopplas till Basel II och III, men att det är oklart om denna tendens ökat i samband med 

ändring av regelverket till Basel III. Respondent E menar att valet av kunder på bank E inte 

har förändrats i och med Basel III. Respondent E berättar emellertid att det idag är svårt att få 

rörelsefinansiering för mindre företag och att bank E ser en ökning av låneförfrågningar från 

företag, framförallt företag med sämre riskprofil. Detta är emellertid inte i linje med bankens 

inriktning och därför inga engagemang som de åtar sig. Respondent A2 menar att bank A har 

blivit mer noggrann då det kommer till finansiering åt mindre företag. Beslut rörande krediter 

baseras på företagets uppskattade samlade finansiella risk och banken fokuserar på företagets 

långsiktiga återbetalningsförmåga medan man tidigare la mer vikt vid ägare och säkerheter. 

Då krediter blir mer kapitalkrävande och därigenom dyrare att tillhandahålla för banker menar 

respondent A2 att Basel III medfört att bank A i allt högre grad strävar efter att ha flera typer 

av affärer med sina kunder än bara utlåning. Det kan till exempel röra sig om 

inlåningstjänster, valutatransaktioner och andra tjänster som genererar intäkter för banken 

utan att behöva kapitaltäckas. Även respondet B berättar att en följd av Basel III är att bank B 

i större utsträckning vill ha alla kundens banktjänster. Respondent A2 berättar dessutom att 

bank A prioriterar nuvarande kunder och nästa helt gått ifrån att tillhandahålla enstaka 

krediter till företag som inte redan är kunder i banken.  

Respondent E påpekar att Basel III ställer samma krav på både stora och små banker, men att 

genomdrivningen av alla förändringar som nya regleringar innebär blir förhållandevis dyrare 

för mindre banker, vilket sätter mer press på dem att utöka sin kundbas. Generellt menar 

respondenten att de nya regleringarna i allt högre grad är detaljregleringar och att 

förändringarna sker fort och kostar pengar, framförallt i form av administrativa kostnader. 

Respondenten trycker på att detta i slutändan kommer att drabba kunderna eftersom det är de 

som i får betala. 
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5 Analys 

I det här avsnittet analyseras insamlad data utifrån analysmodellen. Varje delavsnitt inleds 

med en kortare sammanfattning av informationen från empiriavsnittet.  

5.1 Kapitaltäckning 

Det kan konstateras att de banker som deltagit i undersökningen har valt att öka 

kapitaltäckningsgraden på olika sätt. De tillvägagångssätt som nämndes under intervjuerna 

var emission av nytt kapital, ökad inlåning, minskad riskexponering, höjda marginaler och 

kvarhållna vinstreserver. Samtliga medverkande respondenter menar att deras banker har ökat 

fokus på riskhantering sedan Basel III annonserades.  

Det framkom alltså indikationer på att de banker som medverkat i undersökningen på olika 

sätt försökt minska påverkan av kapitalkravet i Basel III. Detta kan enligt litteratur-

genomgången förklaras med att en bra kapitalsituation kan vara en konkurrensfördel. 

Samtliga alternativ för att minska påverkan av kapitalkrav som presenterades i 

analysmodellen fanns representerade och de större bankerna, A och B använde sig av fler än 

en metod för att höja sin kapitaltäckningsgrad. Det framkom även att en del banker gjort 

förändringar av planeringen för kapitaltäckningsgrad vilket Rose & Hudgins (2013) nämnt 

som en följd av kapitalkrav.  

Det är viktigt att påpeka att av de olika metoderna för att höja kapitaltäckningsgraden är det 

bara sänkt riskexponering som påverkar samtliga kvoter som regleras av Basel III. Detta beror 

på att kvoterna beräknas genom att respektive kapital, t.ex. kärnprimärkapital divideras med 

de riskvägda tillgångarna som speglar bankers riskexponering. Detta kan förklara att det har 

framkommit att riskhanteringen påverkats i alla banker utom bank C. Tekniskt sett kan en 

bank uppfylla kapitalkraven i Basel III enbart genom att sänka sina riskvägda tillgångar då 

alla kapitalkvoter som regleras påverkas. Detta medför minskad riskexponering vilket enligt 

litteraturgenomgång på sikt kan minska bankers lönsamhet. Detta faller sig logisk då, 

minskade utlåningsvolymer minskar intäkterna från utlåning, vilket medför att bankers 

marginaler minskar. Respondent A1 är den enda som medger att bank A arbetat med att sänka 

de riskvägda tillgångarna i detta genom att sänka sin riskexponering, bland annat genom att 

minska bankens utlåningsvolymer. 

Resterande alternativ för att höja kapitaltäckningsgraden baseras på att bankerna ökar andelen 

kapital och dessa alternativ utgör en kostnad för banken. De alternativ som finns för att höja 

kärnprimärkapitalkvoten i en bank är, bortsett från att sänka de riskvägda tillgångarna, 
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antingen att emittera nytt kärnprimärkapital eller att kvarhålla vinst i banken. Båda dessa 

metoder anses vara dyra, något som framkom ur litteraturgenomgången och både respondent 

A1 och E påpekade. För många banker är kvarhållen vinst inte ett alternativ eftersom det 

minskar utdelningen till aktieägarna och därigenom påverkar aktievärdet negativt. De banker 

som kvarhåller vinst i banken, har båda speciella ägarsituationer där bank C är kundägt och 

bank D har en stor majoritetsägare. 

Då banker emitterar supplementärkapital påverkas inte primärkapitalkvoten. Detta innebär att 

denna lösning bara påverkar kravet på den totala kapitalkvoten. Att banker ändå väljer att 

emittera supplementärkapital beror enligt respondent E på att det är billigare än att emittera 

primärkapital. Att Respondent B berättar om ökad inlåning kan emellertid förklaras med att 

ökad inlåning bidrar till det supplementära kapitalet.  

Utöver de motiv bakom valet av metod som tas upp i analysmodellen bör det även påpekas att 

inlåning och att emittera supplementärkapital i regel inte påverkar kärnprimärkapitalkvoten. 

Därigenom bör valet av metod även bero på kapitalbasens sammansättning och priset på 

kapital.  

För att sammanfatta avsnittet kan man konstater att det innebär en kostnad för banker att 

emittera kapital medan minskad riskexponering istället teoretiskt kan minska deras lönsamhet. 

Vilken metod bankerna väljer för att bemöta kapitalkraven beror inte bara på aktievärdering, 

riskexponering och marknaden utan också på hur deras kapitalsammansättning ser ut. Till 

exempel tycks de mindre bankerna påverkas mindre än de större. Detta skulle i och med detta 

tillägg till modellen delvis kunna förklaras med att bank C och D har stark kapitalbas i och 

med annan verksamhet och i bank E:s fall med att deras kapitalsammansättning till största 

delen består av kärnprimärkapital. 

5.2 Tjänster 

För att sammanfatta empiriavsnittet kan man konstatera att respondenterna på båda de större 

bankerna i undersökningen berättar om minskade utlåningsvolymer. På de två större bankerna 

märker man även av ett skifte mot mindre kapitalintensiva finansieringslösningar så som 

obligationsförmedling. Samtliga banker har enligt respondenterna oförändrade tjänsteutbud, 

men är mer restriktiva eller håller hårdare på interna policys för riskhanteringen. Framförallt 

när det kommer till tjänster och lån som anses vara mer riskfyllda. De största förändringarna 

som framkom under intervjuerna var att prissättningen av krediter blivit mer riskbaserad och 

att tillgängligheten på krediter med lång löptid blivit mycket svårtillgängligare.  
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Skillnaderna mellan de stora och små bankerna var i studien vara mycket små. De 

huvudsakliga skillnaderna var att de tre mindre bankerna inte hade möjlighet att erbjuda större 

lån till stora företag
14

 och att två av de mindre bankerna (bank D och E
15

) tillhandahöll inte 

obligationstjänster. Detta hade emellertid inte något med Basel att göra. Vidare tycks de 

mindre banker har påverkats mindre av kapitalkravet än de större bankerna. Något som 

rimligtvis kan förklaras med att de mindre banker som deltagit i undersökningen har låga 

riskprofiler enligt respondenterna. En annan förklaring som minskar påverkan av kapital-

kraven är att de mindre bankers kapitalsammansättning och -nivåer, vilket nämndes ovan. 

Helt i enlighet med vad som kunde antas utifrån litteraturgenomgången kunde en minskning 

av kreditutbudet identifieras på både bank A och B. Det är däremot oklart om minskningen 

beror av konjunkturläget eller helt eller delvis kan förklaras med de höjda kapitalkraven. 

Enligt respondent A1 och B beror minskningen åtminstone delvis på kapitalkravet i Basel III. 

Respondent A1 menar till och med att den minskade utlåning är resultatet av bankens arbete 

för att sänka sina riskvägda tillgångar, vilket är i linje med Peek et al’s (1995) studier. Vidare 

kan man konstatera att de medverkande bankerna i allt större utsträckning undviker 

kapitalintensiva lån, något som diskuterats av van Greuning & Brajovic Bratanovic (2003). 

Till dessa hör lån som anses vara mer riskfyllda, till exempel krediter utan säkerhet och lån 

med lång löptid. Däremot menar samtliga respondenter att bankerna inte har förändrat sitt 

tjänsteutbud utan att kapitalintensiva tjänster blivit mer svårtillgängliga.  

Vidare kan det konstateras att flera respondenter påpekat de stigande priserna av kapital och 

krediter. De stigande priserna på kapital påverkar priset på bankers inlåning och därigenom 

deras utlåning. Dessutom påpekar samtliga respondenter att bankers prissättning av lån blivit 

mer riskbaserad. Den här studien tyder således på att stigande priser på kapital och lån är en 

konsekvens av kapitalkrav, en aspekt som bör finnas representerad i analysmodellen.  

För att sammanfatta avsnittet kan man konstatera att det i och med kapitalkraven i Basel III 

blivit dyrare för banker att tillhandahålla lån. Detta har medfört att bankerna i allt större 

utsträckning undviker kapitalintensiva lån då dessa är kostsamma för bankerna. Bankerna 

försöker även erbjuda mindre kapitalintensiva tjänster så som obligationstjänster. Detta är helt 

i enlighet med analysmodellen. Däremot menar samtliga respondenter att tjänsteutbudet är 

oförändrat och att den största skillnaden ligger i den stigande prisbilden och sjunkande 

                                                 
14

 Respondenterna angav, Volvo och ABB som exempel på stora företag 
15

 Bank C erbjöd enligt Responden C obligationstjänster centralt i banken men respondenten hade ingen 

ytterligare information om detta. 
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tillgängligheten på kapitalintensiva tjänster. Det framkommer dessutom att prissättningen av 

lån har blivit mer riskbaserad sedan Basel III infördes och att respondenterna märker av en 

prisutveckling där kostnaden för både kapital och lån ökar.  

5.3 Kunder 

För att sammanfatta empiriavsnittet upplever nästan alla medverkande banker att 

prissättningen av krediter blir allt mer beroende av respektive banks interna riskklassificering 

av varje enskild kund. På de mindre bankerna i undersökningen ser man en tendens till ökade 

förfrågningar om krediter från företag med högre riskprofil. Både bank A och B undviker att 

utfärda enskilda krediter till företag som inte har andra åtaganden med banken. Detta gäller 

även för bank C enligt respondent C men bara då det gäller mer riskfyllda tjänster som 

blankolån. 

Det framgår i empirin att bankerna läggar stor vikt vid kundens riskprofil vid prissättning av 

lån. Inga respondenter påtalar att man säger nej till kunder utan att man snarare anpassar 

priset efter kunden. Detta tyder på att de i enlighet med Allen och Saunders (2010) 

påpekanden inte avsäger sig mindre attraktiva erbjudanden utan istället sätter högre priser för 

kunder med sämre intern riskklassificering.  

Det kan även urskiljas tendenser att bankers kundrelationer blir viktigare i och med höjda 

kapitalkrav. Respondenterna på både bank A och B strävar efter att ha flera åtaganden med 

sina kunder än bara utlåning. Detta skulle kunna förklaras med att bankerna i högre grad 

strävar efter att ha intäkter från tjänster som inte behöver kapitaltäckas utöver eventuell 

kreditgivning med varje kund. Detta är något som nämns av Berger (2010) i samband med 

småföretag, men studien tyder på att bankens kundrelationer blir allt viktigare även när det 

kommer till större företag. 

Tendensen att vissa kunder, närmare bestämt småföretag, söker sig till de mindre bankerna för 

att storbankers sätter högre priser tyder på att småföretagen anses vara mer riskfyllda. Detta 

innebär högre kapitalkostnader för banken i och med Basel III. Detta är i linje med Ma et al 

(2013) studie som visade att tillgängligheten av kapital minskar för mindre företag i samband 

med införande av kapitalkrav. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vilka tjänster som erbjuds till stor del beror på 

kundens riskprofil, bankens relation till kunden och vilka övriga åtaganden banken har med 

kunden. Det är främst priset som påverkas av kunden eftersom bankerna sällan avsäger sig 

åtaganden utan snarare sätter högre priser. Detta innebär att företag med god riskprofil 
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kommer fortsätta att ha tillgång till lån med rimliga priser och att det huvudsakligen borde 

vara kunder med högre riskprofil som kommer märka av de nya kapitalkraven i form av högre 

priser. Priserna på lån till företag med bättre riskprofil hålls nere eftersom det finns fler 

banker som vill erbjuda krediter till dessa, vilket skapar konkurrens. Detta bidrar i enlighet 

med litteraturgenomgången till att avkastningen på dessa lån blir lägre (van Greuning & 

Brajovic Bratanovic 2003). Då avkastningen blir lägre är behovet av att ha andra mindre 

kapitalintensiva åtaganden med sina kunder större för att en bank ska kunna bibehålla 

lönsamheten. 

5.4 Risk 

Den röda tråden genom alla intervjuer var risk som påtalades i flera olika sammanhang under 

intervjuerna. Det är riskexponeringen som avgör hur stor en banks kapitaltäckningsgrad måste 

vara. Hur hög kapitaltäckningsgrad en bank måste ha påverkas i sin tur priserna på de lån som 

banken erbjuder. Högriskprojekt blir därigenom mycket dyrare. Bankers riskvärdering har 

blivit viktigare och fokus ligger i allt högre grad på kundernas riskprofiler.  

Bank A och B har även minskat sin totala riskexponering genom att minska 

utlåningsvolymerna. Att banker i allt större utsträckning minskar sin riskexponering kan 

förklaras med att det genererar lägre kapitalkrav vilket är helt i enlighet med 

litteraturgenomgången. Detta är dessutom det billigaste alternativet för banker att öka sin 

kapitalkvot. Vidare kan detta även delvis förklara varför prisbilden på lån idag är hög. Banker 

vill i allt mindre utsträckning ha åtaganden med hög riskbild eftersom dessa kräver en högre 

kapitaltäckningsgrad vilket pressar upp marknadspriserna. Respondent A2 berättar till och 

med att bank A numera delvis baserar prissättningen av krediter på hur mycket kapital 

krediten tar i anspråk och under hur lång tid. Detta är enligt Respondent A2 för att 

kompensera för bankens interna kostnader för kapitaltäckningen. 

Det kan utifrån analysmodellen finnas flera förklaringar till att de mindre bankerna som 

medverkar i undersökningen inte arbetat med att sänka sin riskexponering i samma 

utsträckning som de större. Det skulle kunna förklaras med den låga riskprofil eller de starka 

kapitalbaserna som de mindre bankerna i undersökningen har. Detta tyder på att för banker 

som är välkapitaliserade med låg riskexponering innebär höjda kapitalkrav inte nödvändigtvis 

att bankerna försöker sänka sin riskexponering ytterligare.  

Samtliga respondenter medgav emellertid att bankers riskhantering påverkats och medgav att 

bankerna höll striktare på interna regler för riskhantering. Respondenterna på bank A och C 
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nämnde alla att lånen med den längsta löptid inte längre tillhandahålls. Vidare menare 

respondenterna på bank A och B att tillgängligheten på mer riskfyllda tjänster blivit sämre 

och då framför allt för kunder med hög riskprofil. Även respondent C nämnde detta men i 

termer av att mer rabatt ges till kunder med låg riskprofil. Detta mönster kunde förväntas 

utifrån litteraturgenomgången och tyder på att bankerna aktivt arbetar med att minska sin 

exponering mot kreditrisker för att på så sätt minska påverkan av de höjda kapitalkraven. 

Detta är intressant eftersom de faktorer som avgör en tjänsts kreditrisk även påverkar den 

kapitaltäckningsgrad som krävs för åtagandet. Det är därigenom logiskt att riskvärdering och 

prissättning är centralt inom banksektorn vilket delvis diskuteras av Allen och Saunders 

(2010).  

Respondent A2 menar att värdering av risk och tillgångar numera är viktigare än tidigare 

eftersom detta minskar riskerna för att risker undervärderas och bidrar till för låg prissättning 

eller för höga kapitalkrav. I och med Basel III har det blivit viktigare att komma så nära det 

faktiska marknadsvärdet som möjligt eftersom en övervärderad risk genererar onödigt höga 

kapitaltäckningskrav. Detta tyder på att kopplingen mellan kapitalsammansättningen och 

prissättningen av tjänster till stor del beror av risk 

I fråga om tjänsteutbud menar samtliga respondenter att det är oförändrat men att 

tillgängligheten på mer riskfyllda tjänster minskat då dessa i enlighet med litteratur-

genomgången genererar högre kapitalkrav. Den minskade tillgängligheten innebär i första 

hand att dessa tjänster blivit dyrare i och med stigande kapitalkostnader för bankerna men 

även att det inte erbjuds till alla kunder. Till exempel menar respondent A2 att de inte 

tillhandahåller kapitalkrävande lån utan säkerheter till företag som inte redan är kunder i 

banken. Vidare framkom det i studien att prisbilden även i allt större utsträckning påverkas av 

kundens riskprofil. Detta innebär att de stigande priserna på lån är särskilt påtagligt för kunder 

med hög riskprofil. Viktigt att poängtera är att kunder med låg riskprofil och stabil lönsamhet 

fortfarande har tillgång på krediter till rimliga priser. Detta beror på att indikationer på att 

bankerna strävar efter kunder med bra riskprofil var tydliga och därför borde kunna antas att 

konkurrensen om dessa kunder ökar till följd av höga kapitalkrav. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta faktorer som påverkas av höjda 

kapitalkrav kan kopplas till risk, vilket beror på att kapitalkraven är riskbaserade. Detta 

medför att riskhantering inom banksektorn blivit om möjligt ännu viktigare. Prissättningen av 

tjänster, framförallt lån, har blivit mer riskbaserad. Tillgängligheten på tjänster med hög 
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riskexponering, så som lån med lång löptid, har försämrats. Företagskunders riskprofiler 

avgör i allt högre grad tillgängligheten till och priset på bankers tjänster.  

6 Slutsats  

Studiens resultat tyder på att banker, även då deras kapitalsituation varit bra, påverkats av 

Basel III. Detta har tagits sig till uttryck genom att bankerna försökt förbättra deras 

kapitalkvoter och därigenom minimera påverkan av kapitalkraven. Därigenom har bankernas 

riskhantering påverkats. Bankerna har arbetat för att minska deras totala riskexponering eller 

håller striktare på intern policys för riskhantering. Det finns tydliga tendenser till strävan för 

att begränsa kreditriskerna hos flera av bankerna. Detta genom att minska tillgång till 

kapitalintensiva krediter och riskbaserad prissättning, men även genom minskade 

utlåningsvolymer. Det är emellertid viktigt att påpeka att de ökande begränsningarna rörande 

lån med lång löptid även kan förklaras med NFSR likviditetskravet (Basel Commitee on 

Banking Supervision 2011) som beskrevs kortfattat i empirin.  

Arbetet med att minimera kapitalkravens påverkan genom att begränsa bankens 

riskexponering har påverkat bankers kunder och tjänster. I fråga om kunder är den tydligaste 

implikationen från studien de stigande priserna och den minskande tillgängligheten på lån. 

Detta blir mest påtagligt för mindre företag och företag med hög riskprofil i och med att 

prissättningen blivit mer riskbaserad. Detta har medfört en tendens att företag söker andra 

källor till finansiering. De mindre bankerna får fler förfrågningar om krediter från företag med 

hög riskprofil och de större bankerna får man fler förfrågningar om obligationsfinansiering i 

allt större utsträckning i samband med att priserna på traditionella banklån stiger. Studien 

tyder även på att bankernas kundrelationer blivit viktigare än tidigare. Detta då banker i allt 

större utsträckning strävar efter att ha fler åtaganden än kreditutgivning med sina kunder. 

En intressant aspekt på tendensen att företag söker alternativa finansieringskällor än 

traditionella banklån är det faktum att det bara är banker som omfattas av Basel III och 

därigenom bara bankers risktagande som regleras. Frågan som uppstår är var i samhället som 

risken hamnar och hur detta påverkar konjunkturläget.  

Undersökningen tyder även på att kapitalkraven genererar fler förändringar i större banker än 

mindre. Detta kan delvis förklaras med att de mindre bankerna som medverkade i studien 

hade en bra kapitalsituation innan Basel III implementerades samt låg riskexponering. En 

annan tänkbar förklaring är att Basel III regelverket i första hand är utformat för större banker 
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något som framkom under intervjuerna med de mindre bankerna. Respondenterna på de 

mindre bankerna lade även betydligt större fokus på likviditetskravet än de större.  

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att analysmodellen som formulerades utifrån 

litteraturgenomgången på ett effektivt sätt förklarade förändringarna hos de medverkande 

bankerna med några undantag. Bankers beslut angående emission av nytt kapital grundas, 

utöver de aspekter som nämns i modellen, även på kapitalbasens sammansättning. Bankers 

tjänsteutbud är oförändrat, det är snarare tillgänglighet och pris på tjänster som påverkats.  

Slutligen är det viktigt att påpeka att den här undersökningen belyser påverkan av de rådande 

kapitalkraven. Studien kan därför bara ge en indikation på hur banker, deras tjänster och 

kunder påverkas på kort sikt. Detta beror framförallt på att regelverket är under ständigt 

förändring. Till exempel finns det indikationer
16

 på att lättnader för de riskvikter som används 

för småföretag vid beräkning av de riskviktade tillgångarna kan tillkomma.  

Intressanta områden för vidare studier som framkommit under arbetets gång är huvudsakligen 

hur likviditetskravet påverkar banker och framförallt, vilka alternativa finansieringslösningar 

som växer fram till följd av de sjunkande nivåerna av traditionella banklån. Vem eller vilka är 

villiga att finansiera företag med hög riskprofil och hur påverkas samhällsekonomin och 

konjunkturläget av detta? 

  

                                                 
16

 Det har framförts förslag baserade på att riskvikterna för små och medelstora företag ska sänkas 

(European Banking Industry Commitee, 2013). Inget beslut har ännu fattats i frågan. 
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7.1 Intervjuer 

Respondent A1; arbetar med affärsutveckling på bank A. 2013. (2013-01-16) & (2013-04-11) 

Respondent A2; arbetar som kontorschef på bank A. 2013. (2013-04-16)) & (2013-05-22) 

Respondent B; Arbetar som ställföreträdande kontorschef på bank B. 2013. (2013-04-25) 

Respondent C; Arbetar som kreditchef för en region i Sverige på bank C. 2013. (2013-04-16) 

Respondent D (tre respondenter); Arbetar som kreditchef, chef för riskkontroll, 

kapitalplanerare på bank D. 2013. (2013-04-24) 

Respondent E; Arbetar som chef för riskkontroll på bank E. 2013. (2013-05-02) 

8 Appendix A1 

8.1 Intervjufrågor 

 Hur valde ni att bemöta de nya kapitalkraven som Basel III innebar?   

o RWA? 

o Kärnprimärkapital? 

o Primärkapital? 

o Supplementärtkapital? 

 Hur har/kommer Basel III’s kapitalkrav att påverka er 

o utlåning 

o redovisning 

o val av kunder 

o tillgängligheten på krediter ( och fördelning av dessa) 

o utbud av tjänster 

o riskhantering/riskportfölj 

o införskaffning av krediter 

 Vad ser du för potentiella krav med kapitalkravet? 

 Hur ser er riskhantering ut (hur påverkas RWA)? 

 Hur påverkas er riskhantering kring utlåning av kapitalkravet? 

 Har några banktjänster försvunnit/tillkommit under senare tid? Var detta på grund av 

kapitalkravet? 
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 Hur har er lånestruktur förändrats på grund av de högre kraven kring 

kärnprimärkapital? 

o Har det påverkat utlåningen till småföretag? 

 Påverkar kapitalkraven bankens riskbeteende? Ökat, minskat risktagande? 

 Hur påverkas utlåningen? 

o policys? 

o Lån med långa/korta löptider? 

 Hur påverkar kunders rating ert utlåningspris? 

 Hur har ni valt att bemöta kraven? 

 Tagit in nytt kapital? (externt/ internt) 

 


