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Sammandrag  

På grund av bankernas roll i 2008 års finanskris har förtroendet för banker sjunkit världen 

över. För att stabilisera situationen så har den internationella bankregleringsorganisationen, 

Baselkommittén, börjat arbeta fram regler för bankerna att förhålla sig till. Däribland ett 

högre kapitalkrav. Något som garderar bankerna mot framtida kriser men som även ökar 

kostnaderna för bankerna. I förebyggande syfte för detta högre kapitalkrav har de fem 

intervjuade bankerna som består av Sveriges fyra storbanker, Handelsbanken, Nordea, SEB 

och Swedbank, samt den helt statligt ägda banken SBAB genomfört begränsningar i sin 

verksamhet. Detta har skett i förhållande till flertalet av de intressenter som existerar i 

bankernas generella verksamhet. Utifrån vald intressentteori valde författarna att undersöka 

bankernas förhållande till 3 av dessa intressenter som har störst direkt inverkan på banken 

(stat, aktieägare och medarbetare). Begränsningarna mot dessa intressenter har skett genom 

bland annat reducering av bonusar och uteblivna utdelningar. Detta har i flera av fallen lett till 

intressekonflikter mellan banken och dess drabbade intressenter.  

Med denna uppsats avser författarna belysa hur bankerna ämnar hantera dessa 

intressekonflikter. Detta har skett genom att genomföra intervjuer med kvalificerade personer 

inom bankerna. De svar som erhållits har ställts mot ett teoretiskt ramverk som fokuserar på 

hanteringen av intressenter och hur man utifrån institutionell teori svarar på olika intressenters 

krav beroende på kravets utformning. För att nå fram till denna frågeställning så belyser 

uppsatsen även de intervjuade bankernas syn på:  

 Behovet av ett högre kapitalkrav. 

 Hur anpassningen till ett högre kapitalkrav påverkat bankernas möjlighet att svara till 

dess intressenters krav på banken? 

 Hur detta i vissa fall lett till intressekonflikter?  

Detta för att beskriva den nödvändiga kedja som lett till frågeställningen om hanteringen. 

Resultatet av studien visar att de intervjuade bankerna i stor grad är samstämmiga avseende 

hanteringen av berörda intressenters olika krav på banken men att graden av hantering beror 

på bankens strukturella utgångspunkt. Studien visar att bankerna väljer att samtycka om 

kapitalkravets betydelse för bankerna men kompromissa gällande hanteringen av de 

intressekonflikter som följer. Slutligen kommer vi med hjälp av teorier om institutionella 

påtryckningar fram till att intressekonflikter av den här arten bäst hanteras genom stabil och 

långsiktig riskhantering rotad i en öppen och ömsesidig kommunikation mellan bankerna och 

deras intressenter.  
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Vi vill tacka professor Fredrik Nilsson vid företagsekonomiska institutionen för de goda idéer 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

Den globala banksektorn har vuxit kraftigt under åren som lett fram till 2008 års finanskris. 

Sverige är inget undantag och svenska banker är särskilt inflytelserika eftersom deras totala 

tillgångar står för nästan fyra gånger Sveriges BNP (Finansinspektionen, 2012). Bankernas 

tillväxt tillsammans med deras globalisering har skapat en ökad oro samt minskad tilltro på 

grund av deras potentiellt skadliga effekter på samhället (Alexander, 2006). Då bankerna 

ligger i navet för den finansiella sektorn är oron inte ogrundad, något som gjorts synligt med 

rådande finanskris. Den för allmänheten osäkra situationen som bankerna befinner sig i ligger 

till grund för de flesta bankregleringar och reformer som uppkommit på senare tid inom 

finansmarknaden (Navaretti et al, 2010, s.705). 

 

Den internationella organisation som har det primära ansvaret för utformandet av 

internationella bankregleringar är den så kallade Baselkommittén. Kommittén har utformat 

Baselregleringarna, som bland annat syftar till att höja kapitaltäckningskravet för bankerna 

och därmed garantera mer kapital gentemot bankernas risktagande aktiviteter. Ett ökat 

kapitalkrav gör att bankerna tvingas höja sina minimikrav för kärnprimärkapital, som till 

största delen består av aktiekapital och balanserade vinster. (Finansinspektionen, 2012) De 

intervjuade bankrepresentanterna uttrycker att avsikten med ett ökande kapitalkrav är att 

garantera bankernas verksamhet även om bankerna skulle gå med förlust. Den mest 

närliggande höjningen av kapitalkravet är Basel III, där spannet för implementerandet 

inleddes januari 2013 och har en preliminär deadline på 2015. Regleringen utgör en 

bestämmelse som inte nödvändigtvis löser kriser utan endast potentiellt minimerar 

skadeverkningarna på samhället genom ökad riskhantering. Bankregleringar har traditionellt 

försökt mildra länders samhällskostnader genom att införa olika stabiliseringsåtgärder, som 

exempelvis ett högre kapitaltäckningskrav för att återinföra legitimitet till finansiella 

institutioner (Alexander, 2006). Bankerna sätts således i en situation där de på något sätt 

måste spara in detta kapital. Detta leder till att bankerna måste göra åtstramningar i sin 

verksamhet för att tjäna in detta kapital. 

 

I förebyggande syfte för ett kommande ökande kapitalkrav så har de intervjuade bankerna 

ökat sin nivå av kapitaltäckning. Enligt intervjuade bankrepresentanter så uppnår svenska 

banker i stor grad redan den nivå som Basel III kapitalkrav kommer att ligga kring. Svenska 

banker har därmed redan känt av effekten på verksamheten av den mest närliggande 
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kapitalhöjningen. En av de mest synliga effekterna är bankernas minskade intjäningspotential 

på grund av de ökade kostnaderna för att hålla ytterligare kapital. (Dagens Industri, 2012-11-

15) Kostnaderna rör enligt intervjuade banker bland annat förhållandet till risk, ny 

specialiserad personal, nya system samt förändrade arbetsrutiner för ökad kontroll. Det högre 

kapitalkravet medför ökade kostnader för bankerna vilket i sin tur kan leda till åtstramningar i 

verksamheten. Detta kan påverka bankernas möjlighet att tillgodose sina intressenters krav, 

exempelvis aktieägarnas krav gällande utdelning eller medarbetares krav på bonus. Dessa 

intressen ställs vidare mot statens intresse att ha en kapitalstark banksektor. Bankernas 

utmaning är att försöka hantera olika intressenters intressen som står i konflikt med varandra, 

i syfte att skapa legitimitet för både banken själv samt branschen. 

 

Intresset för bankernas hantering av intressekonflikter som uppkommit via kapitalkravet är ett 

ämne som engagerat många inom den finansiella sektorn och nyhetsvärlden. Kapitalkravet 

påverkar i stort sett hela den Svenska befolkningen och kommer enligt intervjuade 

bankrepresentanter minska skuldnivåerna men möjligen också tillväxten. (Dagens Industri, 

2013-02-18) 

 

Det finns olika åtgärder en organisation kan ta till för att anpassa sin verksamhet till 

institutionella påtryckningar. (Oliver, C, 1991) Bankerna höjer bland annat räntan för att på så 

sätt öka avkastningen till aktieägare. Dock påverkas inte alla intressenter på samma sätt vilket 

reser frågan kring vilka intressenter som faktiskt är viktiga för en bank att hantera. 

Organisationer måste enligt Mitchell et al, (1997) förhålla sig till de intressenter som är mest 

legitima, angelägna samt kraftfulla, i förhållande till verksamheten. De intressenter som 

uppfyller alla tre utav dessa attribut anses, enligt Mitchell et al, (1997), vara definitiva 

intressenter och bör därmed tas mest hänsyn till. (Bilaga 5) Tidigare studier gällande bankers 

hantering av intressenternas krav enligt den institutionella teorin talar för att försöka balansera 

kraven för att minska samhällskostnaderna. (Alexander, 2006) Är detta rätt tillvägagångssätt? 

Är det möjligt? Och hur väljer bankerna att hantera dessa konflikter?  

 

1.2 Frågeställning 

 

På vilket sätt hanterar de undersökta bankerna de eventuella intressekonflikter som på grund 

av ett ökande kapitaltäckningskrav uppkommit mellan bankerna och deras framträdande 

intressenter stat, aktieägare och medarbetare? 
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1.3 Syfte 

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka:  

 Hur betydande banker i den svenska ekonomin hanterar eventuella intressekonflikter 

som på grund av anpassningen till ett ökande kapitaltäckningskrav uppkommit mellan 

bankerna och deras framträdande intressenter: stat, aktieägare och medarbetare? 

 

För att nå fram till denna frågeställning så belyser uppsatsen även bankernas syn på:  

 Behovet av ett högre kapitalkrav. 

 Anpassningen till ett kommande högre kapitalkravs effekt på bankernas möjlighet att 

svara till intressenterna: stat, aktieägare och medarbetares krav. 

 Hur detta i vissa fall lett till intressekonflikter. 

Allt detta för att beskriva den nödvändiga kedja som lett till frågeställningen om själva 

hanteringen. Med denna uppsats ämnar författarna att med hjälp av intervjuer med 

kvalificerade bankanställda samt teoretiska studier i huvudsakligen institutionell teori, bidra 

till forskning på området genom att lägga fram en bild över den svenska banksektorns 

reaktion på händelserna kring ett högre kapitalkrav. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien begränsas empiriskt till att djupintervjua kvalificerade personer från fem svenska 

banker. Bankerna utgörs av de fyra svenska storbankerna: Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank samt den statligt ägda banken SBAB. Vi har även valt att avgränsa vår studie till 

intressenterna: stat, aktieägare och medarbetare.  

När det gäller bankregleringarna kommer uppsatsen avgränsas till endast det ökande 

kapitalkravet från Baselfördragen. Studien rör inte Basel III kapitalkrav i sig, då det inte 

officiellt implementerats vid tillfället för studien, utan effekten av bankverksamhetens 

anpassning till ett kommande högre kapitaltäckningskrav. 

 

 

 

 



 8 

1.5 Disposition 

 

Denna uppsats inleds med en teoridel (2) som innefattar tidigare forskning rörande 

ämnesområdet. Häribland utgår vi från institutionell teori och försöker bygga upp en grund 

för strategisk hantering av intressenter och deras krav på en verksamhet. Därefter följer en 

metoddel (3) där valet av undersökningsmetod beskrivs och förklaras samt på vilka grunder 

denna genomfördes. Därefter presenteras studiens empiriska resultat (4). Här redogör 

intervjuade banktjänstemän för: Behovet av ett högre kapitalkrav, hur anpassningen till ett 

ökande kapitalkrav påverkat verksamheten och dess sätt att förhålla sig till sina intressenter, 

hur detta eventuellt lett till intressekonflikter samt hur bankerna avser att hantera detta. 

Uppsatsen avslutas med en analys (5) av hur det empiriska materialet förhåller sig till redan 

känd teori och sammanfattas sedan i en slutsats (6). Det förs även en diskussion (7) angående 

resultatets verklighetsförankring samt användningsområde med efterföljande förslag på vidare 

forskning (7.1) kring ämnet. 
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2. Teori 

 

I teorin läggs det fram ett beskrivande underlag för teorier kring behov och konsekvenser av 

regleringar och institutionella påtryckningar i allmänhet (2.1). Vidare så belyses teorier som 

beskriver hur olika intressenters påtryckningar och intressekonflikter kan hanteras (2.2). 

Teoriavsnittet avslutas sedan med en sammanfattning som knyter ihop alla delar av teorin 

(2.3). 

   

2.1    Behov och konsekvenser av institutionella påtryckningar 

 

Per definition inför staten regleringar för att värna om och agera utifrån allmänhetens bästa 

(Baldwin & Cave, 1999). Inom en organisations formella struktur är varje element 

sammanlänkat av explicita mål och policys, som utgör rationell teori över hur och varför 

aktiviteter skall användas tillsammans på ett visst sätt. Då samhället blir allt mer moderniserat 

blir nätverken, i vilka intressenter och organisationer samverkar, differentierade och därmed 

komplexa att handskas med (Meyer & Rowan, 1977). Till följd av detta försöker 

organisationer finna regler och strukturer som stabiliserar deras relationer. 

  

Många av de motiv och tankar gällande behovet av reglering framhåller en kännedom kring 

existerande marknadsmisslyckanden. Det organisationer bör ha i åtanke är att regleringar inte 

gynnar alla (Baldwin & Cave, 1999). Institutionella påtryckningar kan beskrivas som skrivna 

hårda regler med juridiska sanktioner såsom lagar och regleringar. De kan också beskrivas 

som oskrivna mjuka regler vilka i allmänhet är frivilliga och självreglerande. Detta inkluderar 

normer, värderingar och förväntningar (DiMaggio & Powell, 1983). Således är institutionella 

påtryckningar de krav som olika intressenter ställer på organisationen. 

 

Institutionella regler är grundade på det mest legitima idéerna kring diverse aktiviteter. 

Förhåller sig organisationer till dessa idéer blir det lättare för dem att anpassa sig till 

intressenternas krav och vise versa, vilket skapar legitimitet för organisationen (Meyer & 

Rowan, 1977). Makt är inte längre inräknat som det starkaste attributet i relationen mellan en 

intressent och en organisation, fokus ligger snarare på till vilken grad intressenterna ställer 

legitima krav gentemot organisationen (Mitchell et al, 1997). Ju mer statlig inverkan och 

juridisk påtryckning som existerar runt en institutionell regel desto mer legitim och nödvändig 

anses den vara (Oliver, 1991). Enligt Meyer & Rowan, 1977 så är intressenter som stat, 
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aktieägare och medarbetare mer troliga att arbeta med samt stödja en organisation som följer 

legitima procedurer. En organisations framgång beror således inte bara på hur effektivt man 

bedriver sin primära verksamhet utan även på hur legitim den är. Organisationer som valt att 

anpassa verksamheten till institutionella regler garderad sig därmed mot en viss 

legitimitetsminskning utifall verksamheten skulle gå sämre. 

 

Anpassningen till institutionella påtryckningar leder dock inte alltid till en effektiv 

verksamhet. En organisation som använder sig av strukturellt effektiva metoder som anses 

illegitima för deras intressenter drabbas därmed oftast av minskad legitimitet (Meyer & 

Rowan, 1977). Om det uppstår påtryckningar från olika delar av omgivningen som skär sig 

med varandra kan detta i sin tur leda till konflikt mellan de olika intressenterna (Pfeffer & 

Salancik, 1978). Vissa organisationer väljer att helhjärtat anpassa sig till institutionella 

påtryckningar, vilket begränsar organisationers möjligheter att anamma en mer avvikande 

individuell verksamhetsstruktur. Detta leder i slutändan till att organisationerna börjar bli mer 

och mer lika varandra, så kallat isomorfa (DiMaggio & Powell, 1983). Om institutionella 

påtryckningar implementeras utan att ha grundligen undersökts utifrån deras påverkan på 

verksamheten kan detta orsaka instabilitet inom organisationen (Oliver, 1991). 

 

I ett försök att anpassa sig till de institutionella påtryckningarna kan vissa organisationer 

tappa kontrollen över sina egna mål. Målen tenderar att bli tvetydiga, innehållslösa och går 

från att ha varit kategoriska till att bli tekniska (Meyer & Rowan, 1977). Ett exempel är hur 

banker riskerar pengar utanför banken istället för att säkra pengar inom banken. Om det råder 

en hög frekvens av institutionella regelverk i systemet leder detta till att intressenterna 

ständigt känner sig osäkra på de aktuella förhållandena. Detta leder till hög osäkerhet hos 

intressenterna som därmed skapar minskad legitimitet för organisationen. (Pfeffer & Salancik, 

1978).   

 

 

2.2 - Hantering av Institutionella påtryckningar 

 

I tidigare teori (2.1) beskrivs det att motstånd såväl som anpassning till institutionella 

påtryckningar kan hota den långsiktiga överlevnaden av en organisation. Oliver (1991) 

uttrycker att utan hänsynstagande till påtryckningarnas olika karakteristika kan inte något av 

dessa två alternativ anses fördelaktigt. Det är därför viktigt att undersöka de olika 
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hanteringsstrategier som kan passa till påtryckningarna. Oliver (1991) lägger i sin teori fram 

att hanteringsstrategin utformas av fem olika kategoriseringsfrågor: 

 

 Vad är orsaken till den institutionella påtryckningen? 

 Vilken intressent står för den institutionella påtryckningen? 

 Vad innefattar påtryckningen? 

 Hur och med vilka medel utövas de institutionella påtryckningarna? 

 Hur är omgivningen utformad, i vilken de institutionella påtryckningarna utövas? 

 

Dessa kategorier är anpassade för olika påverkande faktorer utifrån den allmänna 

institutionella teorin kring påtryckningar. Oliver (1991) föreslår hantering genom två typer av 

strategiska svar som varierar i organisationens grad av anpassning. Dessa är samtycke och 

kompromiss och skiftar således från passivitet till gradvis ökande motstånd i förhållande till 

institutionella påtryckningar. 

 

 

2.2.1 Samtycke 

 

Samtycke beror enligt Oliver (1991) på organisationens medvetna avsikt att rätta sig efter 

institutionella påtryckningar. Om organisationen antar att en viss anpassning till en 

institutionell påtryckning kommer att bidra med hög effektivitet och legitimitet är det troligt 

att organisationen kommer att samtycka och således anpassa sig till den. Då organisationen är 

beroende av intressenten är samtycke mer troligt. Likaså då intressentens påtryckning 

förhåller sig väl till organisationens egna mål. Om påtryckningen begränsar organisationens 

möjligheter att fritt bedriva sin verksamhet blir valet att samtycka mindre troligt. Finns det en 

hög grad av juridiskt tvång bakom påtryckningen är det också sannolikt att organisationen 

samtycker med påtryckningen. Samma gäller då påtryckningen redan är väl spridd i 

organisationens omgivning. Om det finns osäkerhet i omgivningen som organisationen 

befinner sig i, likt en finansiell kris, kommer organisationen att försöka finna stabiliserande 

regler som avvärjer osäkerheten. Slutligen om intressenterna som ingår i en organisations 

nätverk har en hög grad av sammankoppling med organisationen samt med varandra är det 

mer troligt att organisationen anpassar sig till intressenternas påtryckningar. Oliver (1991) 
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2.2.2 Kompromiss 

 

Även om samtycke kan vara till hjälp för organisationer, genom ökad legitimitet och stöd från 

samhället, kan organisationer ibland bli obekväma av att samtycka utan kompromiss. 

Organisationer konfronteras ofta av olika institutionella påtryckningar rörande organisatoriska 

mål relaterade till effektivitet eller autonomi. Då organisationer konfronteras med olika 

institutionella påtryckningar som skiljer sig från organisationens mål försöker de under 

sådana omständigheter balansera, lugna eller förhandla med externa intressenter. (Oliver, 

1991)  

 

När påtryckningarna från allmänheten för allokerandet av organisationens resurser till 

samhällsrelaterade ändamål skär sig med aktieägarnas krav på en vinstdrivande verksamhet 

kan en konflikt uppstå. Organisationens intresse tjänas då främst genom erhållandet av en 

godtagbar kompromiss gällande konkurrerande mål och förväntningar (Oliver, 1991).  

Rowan (1982) utrycker att ur ett strategiskt perspektiv kan en balansering ses som ett centralt 

taktiskt svar på institutionella påtryckningar. Balanserande taktiker är ett försök för en 

organisation att uppnå jämlikhet mellan de olika intressenterna och deras förväntningar, vilket 

avser att minska konflikter.  

 

Då avsikten är att mildra graden av påtryckningen genom att försöka förhålla sig till den 

lägsta accepterbara nivån av anpassning kan den strategiska taktiken att lugna intressenterna 

vara en bra lösning (Oliver, 1991). Oliver (1991) anser att förhandlingar är en mer aktiv form 

av kompromiss. Förhandlingstaktik innebär aktioner från organisationen för att minska en 

intressents förväntningar på organisationen. Till exempel kan en organisation förhandla med 

en statlig myndighet för att minska frekvensen av implementeringen av nya regler. (Pfeffer & 

Salancik, 1978) 

 

För att välja det strategiska svaret kompromiss framför samtycke finns det några skiljande 

punkter som måste tas hänsyn till. 

 Kompromiss är mer troligt då det inte är garanterat att en anpassning till 

påtryckningen leder till högre effektivitet och legitimitet. 

 Om enhetligheten mellan organisationens mål och intressentens påtryckning inte 

överensstämmer är det också mer troligt att försöka lösa detta med en kompromiss än 

samtycke. 
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 Lösning genom kompromiss är även mer troligt då påtryckningarna i viss mån sätter 

restriktioner på organisationen.  

 I fall då nivån av juridiskt tvång bakom påtryckningen är låg är det också sannolikt att 

organisationen kompromissar med intressenten. (Oliver, 1991)  

 

Alexander (2006) understryker att bankerna bör sträva efter att balansera sina egna mål med 

intressenternas påtryckningar, i syfte att uppnå finansiell stabilitet. Alexander (2006) uttrycker 

vidare att ett problem med utförandet av taktiken balansering är att människan ser till sitt eget 

intresse i första hand, trots att det existerar åtgärder som förbättrar förutsättningarna för alla 

inblandade. I och med att alla aktörer inte har full insyn i de andra aktörernas företaganden 

leder detta till att de olika aktörerna ställer krav utan att ha en explicit grund för dessa. 

(Miller, 2005). 

För att övervinna detta potentiellt kostsamma problem måste banker försöka att minska den 

informationsasymmetri som råder inom nätverket som består av bankerna och alla dess 

intressenter. Ett sätt att handskas med informationsasymmetri är att anställa medarbetare med 

kunskap kring hur man identifierar och responderar till dessa intressekonflikter. På så sätt kan 

organisationen bäst avgöra vilka intressen som är legitima samt väsentliga för dess mål och 

syfte (Mitchell et al, 1997). Mänskliga relationer och förmågan att komma överens med andra 

människor värderas således högt och är viktig vid hanterandet av olika intressenters krav på 

verksamheten (Meyer & Rowan, 1977). Informationsasymmetrin kan internt minskas genom 

bättre övervakning av bankens olika medarbetare. Alexander (2006) uttrycker att 

informationsasymmetrin kan minskas genom en öppen och ömsesidig kommunikation 

gällande kapitalkravets påverkan på bankens intressenter. Alexander (2006) tar vidare upp 

vikten av förbättrad dokumentation av bankers riskhantering, något som bland annat 

innefattas av Baselregleringarna. Dillingham (2012) tar upp att det inte räcker med 

kommunikation i sig. Det kan ses som minst lika viktigt att kommunicera genom medier där 

informationen skapar förståelse och värde för bankens intressenter. Genom detta så kan 

balansering av intressekonflikter hanteras lättare. Denna intressenthantering ämnar enligt 

Alexander (2006) leda till minskade totala samhällskostnader. 
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2.3 Sammanfattning av teorin. 

 

En ökande komplexitet i samhället och det ekonomiska systemet har ökat risken för 

marknadsmisslyckanden, så som exempelvis den rådande finanskrisen. Reaktioner som 

finanskrisen på ett riskfyllt system kräver statliga regleringar för att stabilisera situationen och 

göra systemet mer legitimt. Men alla gynnas inte av statliga regleringar så förändringar i 

institutionella påtryckningar kan leda till konflikter inom en organisations nätverk. 

Organisationens intressenter ställer alla krav som det måste tas hänsyn till för att kunna 

fortsätta framstå som en legitim organisation. Dessa krav måste noga granskas för att kunna 

hanteras på bästa lämpliga sätt. Ett simpelt accepterande eller avvisande av kravet kan ha 

negativa effekter på hela verksamheten. Kravet måste analyseras utifrån dess olika 

komponenter. Exempelvis hur väl kravet kan uppfyllas eller hur negativ effekt respektive 

intressent kan ha på verksamheten om dess krav inte uppnås till godtagbar nivå. Denna analys 

är grunden för beslutet om strategisk och taktisk hantering av respektive institutionell 

påttryckning. De två hanteringsstrategier som läggs fram är samtycke och kompromiss. Vi 

behandlar ingen typ av avvisande strategi då arbetet bara hanterar väldigt betydande 

intressenter. Beslutet mellan dessa avgörs utifrån kravets potentiellt negativa effekt på 

verksamheten samt hur viktigt det är för organisationen att uppfylla respektive krav. 

Exempelvis kan graden av statligt och legislativt tryck vara en relevant faktor.  

Tidigare studier pekar på att det mest samhällsekonomiska alternativet av hantering är 

kompromisstaktiken att balansera påtryckningen mellan verksamheten och intressenten. Detta 

kan dock vara problematiskt med tanke på asymmetrisk information då varje aktör kommer 

vilja få ut så mycket som möjligt. Det som blir nödvändigt är att försöka bättra på 

transparensen mellan organisationen och dess intressenter genom öppen och kontinuerlig 

kommunikation som görs möjlig för så stor andel av intressentskalan som möjligt. 
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3. Metod 

I denna del redogör vi hur vi valt att undersöka vår frågeställning samt redogöra för de val vi 

gjort och vilka konsekvenser dessa får. 

 

3.1 Operationalisering 

   

I arbetets början så var båda författarna intresserade att skriva om ett problem som var aktuellt 

för de svenska bankerna. Under rådande period var det uttryckt i media att staten rådde de 

svenska storbankerna att inte ge någon utdelning av hänsyn till det ökande kapitalkravet. Efter 

att ha rådfrågat ett antal aktörer inom några av de svenska storbankerna verkade det som att 

situationen talade för att det ökande kapitalkravet ledde till att bankerna fick svårare att 

förhålla sig till sina olika intressenters krav. Detta ledde i sin tur till uppsatsens 

forskningsfråga: hur bankerna valde att hantera detta problem. Vid datainsamlandets början 

stod det klart att uppsatsen skulle beröra bankernas hantering av intressekonflikter med 

avstamp från det högre kapitaltäckningskravet. Grunden till uppsatsens teoriutformande 

baseras på tidigare introduktionskurser som bidrog med för- och nackdelar kring den 

institutionella teorin (Meyer & Rowan, 1977 & DiMaggio & Powell, 1983). Institutionell 

teori blev således uppsatsens utgångspunkt. Författarna har bedrivits en utförlig 

litteraturstudie i den existerande institutionella teorin med avsikt att finna en relaterande teori 

till ämnet som uppsatsen avsåg undersöka. Teoristudien bedrivs av såväl relevant litteratur 

som forskningsartiklar på universitetets databaser. Relevanta sökningsområden gällde 

bankregleringar, finanskris, kapitaltäckningskrav, intressekonflikter och hantering av 

intressenter. Denna informationsinsamling gav författarna nog med underlag för att formulera 

relevanta frågor och bedriva intervjuer med kvalificerade personer inom de avsedda bankerna. 

Under intervjuernas gång så berörde frågorna utifrån teorin huvudsakligen hanteringen av 

intressekonflikter mm, men också vilka viktiga intressenter som bankerna tyckte var viktigast 

och varför. Efter intervjuerna så var vi betydligt mer insatta i hur scenariot och dess olika 

beståndsdelar var strukturerat. Utifrån detta angreps teoristudien med fler infallsvinklar för att 

beskriva hur verkligheten förhåller sig till teorin. 

  

3.2 Val av undersökningsmetod 

 

Denna studie är av deduktiv art då den ämnar analysera det empiriska materialet med teoretisk 

bakgrund. Utifrån Bryman och Bell (2005) har valet av undersökningsmetod varit kvalitativ 
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med data från de fem välkända svenska bankerna Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB och 

Swedbank. Uppsatsen blir till viss mån komparativ eftersom det inte direkt går att hävda att 

en bank konstituerar den generella formen av reaktioner på intressenternas påtryckningar. En 

generell form av reaktion kan dock konstateras genom att jämföra de likheter och skillnader 

mellan framstående banker inom banksektorn. Något som uppmärksammas i empirin. Valet 

av undersökningsmetod valdes med tanke på bristen av tidigare likartad forskning kring detta 

specifika ämne. 

 

Studien kan beskrivas som utforskande, beskrivande samt förklarande där den beskriver i 

teorin, utforskar i empirin och förklarar i analysen samt slutsatsen. Undersökningen får 

därmed en kvalitativ grund och blir på så sätt mer djupgående (Saunders et al. 2007). 

Eftersom kvalitativa metoder ofta bygger på tolkning av det empiriska materialet ifråga 

(Bergström & Boréus, 2005), ska det poängteras att avsikten med denna uppsats är 

objektivitet. Trots detta förekommer det tolkningar av det empiriska materialet där medvetna 

val är gjorda för att passa både syfte och frågeställning. Detta bidrar till bedömningar som 

även påverkar det slutliga resultatet av denna uppsats (Saunders et al. 2007). 

 

3.3 Urval  

 

Studien inleddes under hösten 2012 med att söka efter potentiellt intresserade banker gällande 

en studie av kapitalkravets påverkan på intressenter. Initial kontakt söktes via både telefon 

och e-mail till flertalet av de största bankerna i Sverige. E-mail samt telefonsamtal innehöll en 

förklaring kring vilka författarna var samt uppsatsens ämne och syfte. Intervjufrågorna samt 

den initiala kontakten med bankerna kan studeras närmare i bilaga 2 och 3. Dialog fortsatte 

med de fem kontaktade bankerna Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank. Syftet 

med valet av banker var att skapa en generell men även diversifierad bild av den svenska 

banksektorn. Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank är storbanker med högt inflytande 

på svensk marknadsekonomi. SBAB är en statligt ägd bank där intresset för bankens 

fortlevnad ligger i statens händer. 

 

Valet av intressenterna: stat, aktieägare och medarbetare kom ursprungligen från tidigare 

studier i intressentteori där dessa framstod som bland de mest aktiva i organisationen.  

Intressenterna stat, medarbetare och aktieägare har alla en direkt påverkande roll i sitt sätt att 

förhålla sig till en bank. Intressenterna har utifrån Mitchells et al, (1997) ”Modell of 
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Stakeholder salience” någon eller några av de tre viktigaste attributen kraft, legitimitet och 

angelägenhet. Likt figur 1 (Se bilaga 5) är modellen baserad på hur dessa tre attribut avgör till 

vilken grad intressenterna kan påverka organisationen ifråga, i detta fall banken.  

Valet av dessa intressenter är gjorda på basis av att banken till stor del möter större 

kostnadskrävande konflikter hos dessa inblandade. De erhåller även mer personlig kontakt 

med bankerna vilket påverkar deras möjligheter att ställa högre och mer avgörande krav på 

bankerna än exempelvis kunderna förmår. Vi placerar därför valda intressenter i den inre 

cirkeln av intressenter och kallar dessa för de huvudsakliga intressenterna.(Diamant, 2004) 

Valet av aktieägare grundar sig i den under hösten (2012) flitigt diskuterade problematiken 

kring de höga utdelningar som svenska storbanker vill ge till sina aktieägare.  

Utdelningsfrågan har skapat en konflikt mellan staten, bankerna och dess aktieägare. 

Finansminister Anders Borg har ifrågasatt bankernas vilja att i dagsläget ge ut stora 

utdelningar. Istället uppmanar han bankerna att behålla kapitalet i banken för att bättre hantera 

framtida kriser (Dagens nyheter, 2012-11-09). Detta trots att bankerna i dagsläget är 

välkapitaliserade och har haft god tillgång till marknadsfinansiering. (Finansinspektionen, 

2012) 

Staten har genom olika institutionella regler en hög grad av legislativt tryck gentemot en 

bank. Den institutionella teorin tar upp hur organisationer förhåller sig till dessa regler och i 

detta fall i synnerhet det ökande kapitaltäckningskravet. Bankerna påstår att detta legislativa 

tryck medför nödvändiga förändringar som påverkar bankernas möjligheter att tillgodose sina 

aktieägare, medarbetare och sina kunder.  

En banks kunder, som innefattar både -inlånande och utlånande kunder, saknar de attribut 

samt krav som är nödvändiga för en mer direkt påverkan på banken. Kunderna utgör inte en 

avgörande roll i sin relation till bankerna då deras krav inte är lika avgörande för en direkt 

förändring av organisationens mål och regler. Kunder har möjligheten att uttrycka en 

synpunkt gentemot bankernas agerande. Dock kan endast kunderna påverka eller förändra 

bankernas vägval via politikerna, genom att rösta för införandet av legislativa regler som 

förbättrar deras situation. Trots att det är en relativt stor andel bland storbankskunderna som 

har bankbyte i tankarna är det bara 8 procent som tagit steget och bytt under de senaste tre 

åren. Förklaringen till detta kan sökas i de tidigare resultaten. Bankerna upplevs som mycket 

lika och det är svårt att jämföra villkor. Bankerna har dessutom reagerat liknande till 

kapitalkravshöjningen och därför är det också svårt för kunden att bedöma vad denne skulle 

vinna på ett byte. (Länsförsäkringar, 2012) 
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Valet av medarbetare som viktig intressent grundar sig i att de är en direkt del av 

verksamheten. Finanskrisen har resulterat i förändrade bonussystem samt omstrukturering av 

medarbetarnas positioner inom den finansiella sektorn. Härmed kan en medarbetare kräva 

förändring då organisationen i kristider är i direkt behov av sin existerande arbetskraft för att 

överleva.  

 

Beslutet att begränsa uppsatsen till de tre intressenterna: stat, aktieägare och medarbetare och 

inte fler, baseras på författarnas vilja att ge läsaren en mer detaljerad och konkret bild som 

möjligt över intressentrelationen mellan banken och deras intressenter utan att bilden blir för 

spretig och månggrenad.  

  

 

3.4 Intervjupersonerna 

 

De intervjupersoner som deltagit i undersökningen besitter en av två olika positioner inom 

deras respektive bank. De jobbar antingen inom compliance eller inom investor relations. En 

Compliance officers huvudsakliga uppgifter är att hantera och granska företagets förhållning 

till lagar och regler både internt samt externt. Investor relations huvudsakliga uppgift rör 

snarare hanteringen och överseendet av kommunikationen och relationerna till bankens 

investerare. De intervjuade personerna ansågs relevanta för studien då de antingen ser till så 

att banken förhåller sig till kapitalkravets regler eller/och för en dialog mellan banken och 

deras investerare kring kapitalkravets inverkan på bankens framtid. Detta ger dem således 

trovärdighet i frågor kring hur banken och dess intressenter påverkas av ett högre kapitalkrav, 

på både lång och kort sikt. 

 

Intervjuer bedrevs först ansikte mot ansikte med banktjänstemän inom Nordea, SBAB och 

SEB.  

Första intervjun var med Rodney Alfvén, Head of Investor Relations Nordic team på Nordea. 

(Hädanefter förkortat till HIR Nordea)  

Den andra intervjupersonen var Hans Beckman, Head of Compliance, Merchant Banking på 

SEB. (Hädanefter förkortat till HC SEB) 

Den tredje intervjun var med Mathilda Berglin, Chief Compliance officer i SBABs 

ledningsgrupp. (Hädanefter förkortat till CCO SBAB) 

Efter detta bedrevs både en telefonintervju med Mikael Hallåker, Head of Investor relations 



 19 

på Handelsbanken samt en mailintervju med Johannes Rudbeck, Head och Investor relations 

på Swedbank. (Hädanefter förkortat till HIR Handelsbanken & HIR Swedbank) 

 

Valen av intervjupersoner var delvis baserade på rekommendationer från de kontaktade 

bankerna, den teoretiska grunden kring ämnet samt tillgängligheten av dessa personer. Dessa 

val baserades på de intervjuades kunskap gällande regel inrättningar och konflikthantering 

inom en finansiell institution. Fördelen med att intervjua personer på olika positioner är 

bredden av kunskap rörande lagar och regler de har att erbjuda samt insikten i hur 

intressekonflikter uppfattas inom olika delar av en organisation. Detta ger författarna en god 

insikt i hur organisationen hanterar påtryckningar och hur utvecklingen ser ut. 

Intervjupersonerna sitter alla på en av två olika positioner inom respektive bank vilket kan 

leda till en variation i svaren. Detta eftersom intervjupersonerna förhåller sig till 

organisationen på olika sätt. Således finns det möjlighet till olika och avvikande svar vad 

gäller kapitalkravets inverkan på företaget samt deras olika intressenter. Exempelvis kan olika 

intressenter vara mer aktuella för en person med en viss befattning. Detta var någonting som 

författarna fick ta hänsyn till vid intervjuerna och analysen av intervjuerna. Författarna förstår 

även att banktjänstemän inom dessa befattningar har den officiella uppgiften att måla upp en 

så ljus bild av bankverksamheten som möjligt. Att svaren givna troligtvis är av standardiserad 

art, resultatet av många och långa samtal med upprörda intressenter av alla de slag. Trots detta 

så är avsikten med uppsatsen att belysa bankernas officiella ställning till vissa frågor och då är 

det viktigast att intervjua personer som besitter denna kunskap. 

 

3.5 Intervjumetod 

 

Intervjuerna var av den semistrukturerade arten. De genomförda kvalitativa intervjuerna kan 

bäst beskrivas som samtal där intresse och kunskap utbyttes med avsikt att porträttera en 

verksamhet under utveckling. Intervjuerna med Nordea och SEB genomfördes den fjärde 

december 2012 och intervjun med SBAB genomfördes den tolfte december 2012. 

Mailintervjun med Swedbank inleddes den 14 februari 2013 och uppbackades sedan med 

uppföljningsfrågor. Telefonintervjun med Handelsbanken genomfördes den 28 februari 2013. 

Intervjuerna varade mellan 40-60 minuter. Med frågor som utgångspunkt skapades ett öppet 

samtal med trovärdighet samt trygghet för den intervjuade personen. Ansikte mot ansikte 

intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor för att på så sätt skapa en familjär och 

trygg miljö för respondenterna (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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Intervjupersonerna har alla olika bakgrund, kunskap och uppfattning kring utvecklingen av 

kapitalkrav. Detta gjorde varje enskild intervju unik och därmed också kvalitativt givande. De 

olika intervjuformerna: ansikte mot ansikte, telefonintervju och mailintervju gav alla olika 

typer av fördelar för informationsinsamlandet.  De tre intervjuerna som genomfördes ansikte 

mot ansikte gjorde de enklare att kvalitetssäkra och också mer trovärdiga. Telefonintervjun 

gav näst intill samma möjligheter som ansikte mot ansikte intervjuerna. Denna intervju 

genomfördes dock i en mindre pressad atmosfär vilket underlättade flödet av diskussionen. 

Mailintervjuerna tog totalt sett längre tid för att erhålla svar på alla frågorna då möjligheterna 

till att beskriva ett sammanhang samt snabbt komma med uppföljningsfrågor begränsas något. 

Detta är något som blir påtagligt i analysen av information från intervjuerna då det oftast finns 

mer material att utgå från då man låtit intervjupersonen tala fritt i en ansikte mot ansikte 

intervju. Dock ger intervjuformen mailintervju intervjuarna och intervjupersonen möjlighet att 

granska frågor och svar för att på så sätt kunna ge frågor och svar som bäst överensstämmer 

med verkligheten. Intervjuerna var baserade på öppna frågor för att minska risken för svar 

som ja eller nej, vilket anses som icke uttömmande svar. Intervjuarna försökte undvika 

laddade och för negativt speglande frågor för att på så sätt undvika korta och defensiva svar 

(Häger, 2001). Detta gick bra i största mån men behövde brukas i vissa fall då de intervjuades 

svar blev för korta eller inte särskilt trovärdiga. Frågorna var kopplade till aktuella politiska 

uttalanden kring ämnet samt till teoretisk fakta baserad på vetenskaplig litteratur, detta för att 

göra samtalen intresseväckande och för att få ett flöde i diskussionen. 

 

Användandet av följdfrågor av en semistrukturerad art gav oss möjligheten att skriva en 

djupgående kvalitativ uppsats. Intervjuerna antecknades, spelades in och transkriberades för 

att skapa en överblick av vad som sades samt minska risken för att värdefull information 

misstolkades. 

Eftersom intervjupersonerna har verkat länge inom finansbranschen, använder de en 

terminologi, som kräver kunskap och insikt, för att förstå. Vissa uttryck och formuleringar 

gränsar till jargong, vilket författarna försökt att minimera i texten. Arbetet är huvudsakligen 

baserat på intervjupersonernas uppfattning kring hanteringen av de potentiella 

intressekonflikter som uppkommit genom det ökade kapitalkravet. 

 

 

 



 21 

4. EMPIRI 

  

I empirin så kommer frågeställningen hur bankerna valt att hantera potentiella 

intressekonflikter som uppkommit genom anpassningen till ett kommande högre 

kapitaltäckningskrav att belysas. För att kunna hantera denna fråga i ett förståligt 

sammanhang så kommer empirin först redogöra de intervjuade banktjänstemännens syn på 

tre primära frågor för att lägga grunden för frågeställningen. Först redogörs för bankernas 

behov av ett högre kapitaltäckningskrav (4.1). Sedan redogörs banktjänstemännens syn på 

hur anpassningen till ett ökande kapitalkrav faktiskt påverkat beroenderelationen mellan 

banken och dess intressenter: stat, aktieägare och medarbetare. För det tredje så kommer det 

beskrivas hur denna påverkan lett till potentiella intressekonflikter. Den första frågan rör 

endast bankernas direkta behov av ett högre kapitalkrav. De följande två förberedande frågor 

samt den slutliga huvudfrågeställningen kommer att vara uppdelade efter de tre olika aktuella 

intressenterna: stat (4.2), aktieägare (4.3) och medarbetare (4.4). Detta för att kunna 

adressera respektive intressent var för sig, så informationen inte blir för hopblandad. Allt 

detta sammanfattas under egen rubrik i slutet av empirin (4.5)   

  

4.1 Behovet av ett högre kapitalkrav. 

Banksektorn är en av de mest reglerade sektorerna, någonting som lett till att de intervjuade 

bankerna ständigt behövt anpassa sig för att för att kunna hantera kraven från dess olika 

intressenter. Finansmarknaden är en oligopolmarknad där banker har tagit ut stora 

vinstmarginaler ur finansiella produkter, något som alla intressenter inte riktigt förstår sig på. 

Med 2008 års finanskris så har trycket på banksektorn ökat dramatiskt från bankernas 

intressenter. Det finns en mängd bevis för att de svenska bankerna är välskötta och stabila, 

men med de kommande bankregleringarna så har bankerna för avsikt att öppet och faktiskt 

stabilisera situationen. De intervjuade bankerna uttrycker att de står bakom flera av 

ändringarna som innefattas av de kommande bankregleringarna. Det nya regelverket syftar till 

att få ett mer uthålligt banksystem som inte ska ge upphov till lika stora risker och 

spridningseffekter som tidigare. Det kommer leda till en mer självständig bankverksamhet 

eftersom ett ökat kapitalkrav garderar bankerna för framtida kriser genom att hålla mer kapital 

inom bankerna. Visserligen är det alltid problematiskt att implementera regleringar för en så 

stor sektor och alla banker kommer inte att påverkas i lika stor utsträckning. De trading-
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fokuserade bankerna kommer exempelvis att behöva täcka en större kostnad för den risk de 

tar. En kostsam men nödvändig åtgärd. (HIR Handelsbanken 2013, HIR Swedbank, 2013, HC 

SEB 2012, HIR Nordea 2012 & CCO SBAB 2012) 

 

4.2 Staten 

 4.2.1 Kapitalkravets inverkan på beroenderelationen mellan stat & bank  

  

Det finns en ömsesidig beroenderelation mellan stat och bank. Anpassandet till ett ökande 

kapitaltäckningskrav kommer minska bankers beroende av staten. Utvecklingen ses som både 

någonting positivt som negativt för bankernas relation till staten enligt de intervjuade 

bankerna. Det kommer leda till en mer självständig bankverksamhet eftersom ett ökat 

kapitalkrav garderar bankerna för framtida kriser genom att hålla mer kapital inom bankerna. 

En riskabel aspekt för bankerna är att staten principiellt sett avsäger sig ansvar för bankernas 

överlevnad. Banksektorn har, till skillnad från övriga sektorer, ett högre avkastningskrav 

vilket är en konsekvens av krisen och den låga graden av förtroende för verksamheten. Detta 

bygger på vetskapen om bankernas tidigare låga kapitalisering i den totala 

balansomslutningen, vilket antyder att de har haft staten som sista utväg. Med ett ökande 

kapitaltäckningskrav ämnas staten och de svenska storbankerna kunna frigöra sig från 

varandra. ( HIR Nordea, HC SEB 2012 & HIR Handelsbanken, HIR Swedbank 2013) 

 

Med det högre kapitalkravet avser staten skydda skattebetalarnas pengar mot kostnaden av en 

framtida krissituation hos bankerna. Staten bedriver en retorisk dialog med skattebetalarna 

och väljarna där de avser att avsäga sig ansvaret för framtida potentiella krissituationer med 

hjälp av lagstiftning. Bankerna har dock med sina ökande likviditetskostnader blivit tvungna 

att höja kostnaden för lån. Någonting som motverkar statens avsikter. ( HIR Nordea, HC SEB 

2012 & HIR Handelsbanken, HIR Swedbank 2013) 

 

I olika förtroendemätningar gällande vilket anseende banker har hamnar de i nedre halvan och 

har en lång väg till toppen, där bland annat SVT och IKEA ligger (Holmberg & Weibull, 

Mediaakademin, 2013). Detta har satt mer press på att bankerna visar engagemang i kundens, 

och inte i enbart bankens, intresse. Detta är något som staten förespråkat mycket i media, 

något som inte gjort det lättare för bankerna när stabilitetsregleringen är för teknisk för att 

allmänheten ska kunna ha en förståelse för den fullt ut. (HIR Handelsbanken 2013, HIR 

Swedbank, 2013, HC SEB 2012, HIR Nordea 2012 & CCO SBAB 2012) 
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Enligt CCO på SBAB (2012) finns det olika syn på varför staten äger företag likt SBAB. Ska 

investeringen uppfattas som en ren kapitalplacering eller finns det andra intressen utöver 

ekonomisk vinning? Borde staten inte resonera som vilken aktieägare som helst, det vill säga 

undersöka vilken avkastning de kan tänkas få på sin investering? Det har inte varit tydligt vad 

staten har velat med sitt styrande. Med otydliga mål är det väldigt svårt för utomstående 

intressenter samt banken att förhålla sig till dessa mål. Detta har lett till att styrningen varit 

otydlig på SBAB. (Riksrevisionen, 2012) Det har alltså blivit svårt för SBAB internt att som 

statligt ägt besluta om dess intressentförhållande då avsikten med verksamheten i annat syfte 

än ökad konkurrens på svenska bankmarknaden inte varit helt tydligt (CCO SBAB 2012). 

  

4.2.2 Intressekonflikter 

 

Trots att syftet med ett ökande kapitaltäckningskrav är gott och skapar förtroende för 

marknaden samt branschen finns det risk för en överreglering, vilket i slutändan kan leda till 

ett minskat förtroende på grund av de felaktiga prioriteringar regleringen för med sig. Statliga 

regleringar drivs relativt snabbt med högt satta ambitioner, vilket kan skapa spänningar i 

beroendet mellan lagstiftarna och bankerna. Ibland är regleringarna inte fulländade, vilket gör 

att bankerna har övergripande regler som saknar detaljer. När lagstiftningen träder i kraft har 

marknaden ofta inte alla förutsättningar klart för sig, något som skapar ett 

implementeringsproblem för bankerna. Med det nya regelverket, kommer det finansiella 

banksystemet driva alla banker åt samma håll. Det kan därför, i viss mån, vara svårt att skilja 

mellan vad banken själv vill åstadkomma utanför den nya lagstiftningen samt även försvåra 

kommunikationen mellan bankerna och sina intressenter. (HIR Handelsbanken 2013, HIR 

Swedbank, 2013, HC SEB 2012, HIR Nordea 2012 & CCO SBAB 2012) 

 

Intervjupersonerna på bankerna är ense om att regelförändringar är en politisk sådan. Staten 

vill öka kapitalkraven i ett försök att stärka sitt eget mandat för att se efter sitt intresse 

gentemot bankverksamheten. I slutändan kan det bli att mängden av dessa regler tvingar 

bankerna att fokusera mer på de tekniska aspekterna gällande genomförandet av dessa 

regelverk, istället för att prioritera relationen till sina intressenter. När det gäller finansiella 

produkter fokuseras det mycket på att intressenterna ska få information kring de eventuella 

risker som innefattar en bankverksamhet. Problemet med den mängd information man 

påtvingar intressenterna är att sådana utskick genererar kostnader. Staten vill inte att 
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kapitalkravet skall bli en kostnad som påverkar bankernas huvudsakliga syfte vilket är att 

bedriva in- och utlåning. (HIR Handelsbanken 2013, HIR Swedbank, 2013, HC SEB 2012, 

HIR Nordea 2012 & CCO SBAB 2012). 

 

Den mest aktiva intressekonflikten mellan politikerna och bankerna är att staten pressar 

bankerna att bli mer välkapitaliserade, men med kravet att kostnaderna för kunderna inte ökar. 

Detta är något som några av bankerna inte uppskattar med tanke på att kapitalkostnaden är en 

så kallad ”råvarukostnad” som enligt bankerna generellt sett täcks genom högre priser 

gentemot kunderna. De intervjuade bankerna uttrycker att staten förstår vikten av detta men 

förespråkar att kostnaderna skall hamna på bankens aktieägare. Staten driver härmed en 

medial kampanj där de ställer sig på ”den lille mannens sida” och hävdar att bankerna skall 

stå för kostnaden. Detta har orsakat en viss spänning mellan staten och de svenska bankerna i 

denna fråga. (HIR Handelsbanken, HIR Swedbank, 2013 & HC SEB, HIR Nordea, 2012)  

 

4.2.3 Hantering 

 

Rent principiellt är kapitalkravet en formell regel som bör följas för att banken skall uppfattas 

som legitim och stabil. Frekvent kontakt med statens olika företrädare, finansinspektionen, 

riksbanken och baselkommissionen är viktigt för att kunna delta och ge synpunkter gällande 

förbättring och implementering av nya regelverk. Statens mediala utsvängningar angående 

vilka som skall stå för kostnaden har satt press på bankerna. Bankerna uttrycker även här att 

det är viktigt att hålla en löpande kommunikation med staten och berörda organisationer i 

frågan. Dock uttrycker bankerna att det inte är någon mening att gå i defensiv ställning i 

media utan istället förbättra transparensen gentemot kunderna och försöka hantera 

strukturproblemen i verksamheten istället. (HIR Handelsbanken 2013, HIR Swedbank, 2013, 

HC SEB 2012, HIR Nordea 2012 & CCO SBAB 2012) 

 

Den marknadsrisk som intressenter utsätter sig för har ett pris, vilket varken bankerna eller 

intressenterna är villiga att betala till fullo. Bankerna står inför ett dilemma där de antingen 

kanaliserar risken till kunderna, vilket resulterar i dyra tjänster, eller kanaliseras risken inte 

alls, vilket påverkar bankernas kapitaltäckning. I slutändan berör detta alla intressenterna då 

de inte får tillgång till vissa tjänster nödvändiga för att hantera sina risker. Inte nog med att 

det blir dyrt för intressenterna, bankerna står även inför en del systemviktiga krav för att 

hantera risk, vilket kanske kan leda till att bankerna har svårt att leverera produkter på grund 
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av infrastrukturella hinder. Innovationskraften ses dock som stor och intervjuade bankmän 

uttrycker sin övertygelse i att banksektorn kommer att finna ett sätt att effektivt hantera dessa 

restriktioner. Därefter kommer nya finansiella tjänster och instrument utformas. Över lag så 

uttrycker alla intervjuade banker att en generell kostnadseffektivisering av verksamheten har 

genomförts för att på bästa sätt bära upp trycket av det höjda kapitalkravet. (HIR 

Handelsbanken 2013, HIR Swedbank 2013, HIR, HC SEB 2012, HIR Nordea 2012 & CCO 

SBAB 2012) 

 

I intervjun med Swedbank så poängterades att det viktiga är de långsiktiga målen. Därmed så 

kommer det som är bra för banken på lång sikt även vara bra för aktieägare, kunder och 

därmed staten. Bankens problem kommer således i huvudsak att hanteras utifrån de 

långsiktiga målen och inte utifrån kortsiktiga egenintressen.  

 

I intervju med Nordea och SEB så gavs en del exempel på vad kommande bankregleringar 

lett till för utveckling i bankerna gällande internkontrollen och transparensen. 

Ett exempel för att förbättra internkontrollen är det nya kraven på krishanteringsdirektiv, 

vilket innebär att bankerna ska skriva testamente som beskriver hur och varför bankerna 

hanterar svåra situationer på de sätt som de gör. Detta innebär även en återhämtningsplan, där 

bankerna skall ha en omfattande planering om åtgärder som måste följas om kapitalet visar 

sig falla under en viss nivå. Ett sätt är att börja sälja av eller emittera nya typer av 

ränteliknande instrument som skall kunna konverteras till aktier. På så sätt slipper 

skattebetalare stå för notan och istället får låntagare bära upp förlusten. 

 

 

4.3 Aktieägare  

4.3.1 Kapitalkravets inverkan på beroenderelation mellan aktieägare och bank 

 

Aktieägarna för bankerna är precis som för vilket företag som helst. Aktieägarna äger 

tillsammans de aktier som utgör företaget. De håller dessa aktier som en investering. En 

investering på vilken de kräver en viss avkastning för att inte flytta sina investeringar till 

något annat företag. I dessa relativt oroliga tider syftar denna avkastning huvudsakligen till så 

kallad direktavkastning i form av utdelning. Anpassningen till ett ökande kapitalkrav 

begränsar dock bankernas möjligheter att ge utdelning i samma utsträckning som innan 
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finanskrisen. (HIR Handelsbanken 2013, HIR Swedbank, 2013, HC SEB 2012, HIR Nordea 

2012 & CCO SBAB 2012) 

 

Svenska storbanker är välkapitaliserade enligt den antagna framtida kapitalkravsnivån, Basel 

III, och har således full frihet att dela ut sin vinst i den mån de behagar. Eftersom många 

banker påtagligt ökat sitt kapital finns det ett intresse från investerare och aktieägare att de 

tilldelas avkastning i form av utdelningar. Kapitalkravets åtstramande kostnader begränsar 

dock bankernas möjligheter att göra detta, något som verkar svårt för en utomstående person 

att förstå. (HIR Handelsbanken 2013, HIR Swedbank, 2013, HC SEB 2012, HIR Nordea 

2012) 

 

Avkastningskravet är en faktor som minskar kapitaliseringen i banken. Staten ställer i sin tur 

kravet att behålla mer kapital i systemet, något som genererar ytterligare kapitalkostnader. 

Frågan som kvarstår är hur hög avkastning banksystemet kan generera framöver och hur 

mycket utdelning som kan ges i framtiden? Om avkastningsvärdet skall komma genom 

direktavkastningen eller genom ett ökat värde av verksamheten? (HIR Nordea, 2012, SEB 

2012 HIR Handelsbanken, 2013 & Swedbank 2013 )  

 

Vad gäller den statligt ägda banken SBAB, är beroende relationen mellan aktieägare (staten) 

och SBAB som bank lite annorlunda då det inte finns någon direkt konkurrens från andra 

företag att ge utdelning. Detta då statens intresse i banken är att skapa mångfald och 

konkurrens på bolånemarknaden. (Riksrevisionen, 2012) Staten har heller inte erhållit 

utdelning från SBAB sedan 2004. (CCO SBAB 2012) 

 

4.3.2 Intressekonflikter 

 

Aktieägarna kräver en viss avkastning på investerat kapital för att inte vända sig till något 

annat företag. I dessa relativt oroliga tider syftar denna avkastning till högre utdelning. Den 

generella konflikten som uppstått mellan bankerna och deras aktieägare är att ett ökande 

kapitaltäckningskrav minskar bankernas möjlighet att ge utdelning. Staten påstår att 

aktieägarna skall ta hela kostnaden för kapitalkravet, vilket vissa banker inte anser är en 

lösning. Detta skulle kunna leda till att avkastningen kommer minska, vilket gör att 

aktieägarna inte vill investera. På sikt är detta något som kan leda till att pengar försvinner ut 
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ur systemet och bankverksamheten fallerar. (HIR Nordea, 2012, SEB 2012 HIR 

Handelsbanken, 2013 & Swedbank 2013) 

 

Bankerna måste finna en lönsamhet som gör att de fortfarande kan attrahera både aktiekapital 

och skuldinstrument, vilket både staten och politikerna är väl medvetna om. Staten för dock 

en kontinuerlig och retorisk dialog med media, vilket gör att de skenbart försöker pressa 

bankverksamheten. Politiker förstår att banker måste ha en viss avkastning för att upprätthålla 

ett aktiekapital men protesterar mot högre marginaler på kundernas lån för att bevisa för 

allmänheten och intressenterna att de ”står på den lille mannens sida.” (HIR Nordea, 2012, 

SEB 2012 & Swedbank 2013 ) 

 

I intervju med Handelsbanken så uttrycktes att Handelsbanken har en konservativ 

utdelningsplan och över lag konservativ företagsstruktur med lågt risktagande. Mot detta har 

det ökande kapitalkravet inte lett till någon påtaglig intressekonflikt med bankens aktieägare. 

Bland annat för att utdelningsförväntningen såväl som utdelningsvariationen varit stabil under 

en längre tid. 

 

Som tidigare beskrivet så existerar det inte något direkt krav på utdelning från SBAB. 

Ändamålet med statens ägande är ”ett högre sådant” och även om detta är någonting som 

internt diskuteras, så uppstår det ingen direkt intressekonflikt mellan banken och dess 

aktieägare. (CCO SBAB 2012) 

 

4.3.3 Hantering 

 

Under hösten 2012 blev de svenska storbankerna uppmanade av finansminister Anders Borg 

att inte dela ut stora utdelningar till sina aktieägare. Det bankerna då gjorde var att i bästa 

möjliga mån försöka förklara situationen för aktieägarna bland annat genom att öka 

transparensen i verksamheten. En annan form av hantering blev att försöka hålla kvar 

aktieägarna med förväntningar om hög framtida utdelning. (HIR Swedbank, 2013, HC SEB & 

HIR Nordea, 2012)  

 

Efter årsbokslutet 2012 syntes det dock klart och tydligt att bankerna var välkapitaliserade 

vilket gav dem möjlighet att ge utdelningar, som utlovat. Detta gällde dock i olika grad för de 

intervjuade bankerna. Vissa banker har genom åren haft en lägre men stabil utdelning 
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samtidigt som andra banker har haft en mer aggressiv sådan, något som också påverkat 

aktiekursen. (Svenska Dagbladet 2013-02-07) 

 

Exempelvis uttrycktes i intervjun med Handelsbanken att de under en längre tid försökt att 

hålla en stabil utdelning till sina aktieägare. Trots påfrestningarna av det ökande 

kapitaltäckningskravet har man fortsatt med en relativt jämn utdelning. Även om utdelningen 

i sig påverkats negativt av ett ökat kapitaltäckningskrav har Handelsbankens annars stabila 

och icke risktagande verksamhetsstruktur lett till ett visst lugnande av aktieägarna. (HIR 

Handelsbanken, 2013) 

 

 

4.4 Medarbetare 

4.4.1 Kapitalkravets inverkan och beroenderelationen mellan medarbetare & banken 

 

Anpassningen till ett ökande kapitalkrav innebär att bankerna måste spara. För bankanställda 

betyder detta att restriktioner måste göras i antalet anställda och rörliga ersättningar. I intervju 

med de svenska storbankerna uttrycks att de är tvungna att omorganisera verksamheten internt 

för att möta de nya kraven. Det är nu mer jobb som måste göras och färre personer som kan 

utföra det. Detta har bland annat lett till omstrukturering av bankanställda. Compliance 

funktioner ökar i storlek med avsikt att fokusera på hanteringen av legislativa frågor och 

trading-personal försvinner för att kontrollera den riskkostnad som kapitalkravet för med sig. 

(HIR Nordea, 2012, SEB 2012 HIR Handelsbanken, 2013 & Swedbank 2013) 

 

Alla banker påverkas dock inte exakt lika, banker som inriktar sig mer på trading drabbas 

hårdare med tanke på den risk som tas till skillnad från banker där fokus snarare läggs på 

private banking (HIR Handelsbanken 2013, HIR Swedbank, 2013, HC SEB 2012, HIR 

Nordea 2012 & CCO SBAB 2012). Detta har gjort det möjligt för icke tradinginriktade 

banker, exempelvis Handelsbanken och SBAB att fortsätta sin expansiva verksamhetsplan 

utan större svårigheter (CCO SBAB 2012 & HIR Handelsbanken, 2013).  

 

Vid intervjun med SBAB så uttrycktes inte några åsikter om förhållandet till åtstramningar för 

medarbetarna. SBAB har inte en lika tradinginriktad och därmed riskabel verksamhetsstruktur 

som exempelvis Nordea, SEB och Swedbank. Härmed har de inte drabbats av samma 

risktäckande kostnader som dessa banker. Då SBAB inte har samma tryck som storbankerna 
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att leverera avkastning till aktieägare så påverkas således inte övriga intressenter på i samma 

grad. (CCO SBAB 2012) 

SBAB har tidigare varit ifrågasatt för att ha haft ett ohållbart bonussystem uppbackat av staten 

men har på senare tid vänt om och har nu istället börjat ifrågasätta storbankerna och deras 

bonussystem (Dagens industri 2013-02-07). 

 

 

4.4.2 Intressekonflikter 

 

Bankverksamheten är präglad av att ha höga bonussystem för sina anställda. Ökande 

kapitalkrav gör dock att bankerna har varit tvungna att skära ned på sina utgifter, vilket har 

resulterat både i uteblivna bonusar men även uppsägning av personal. (HC SEB, 2012, HIR 

Swedbank, 2013, HIR Nordea, 2012) Omstruktureringar inom verksamheten och 

övergripande riskhantering kommer påverka intressenternas möjlighet att hantera sina egna 

risker. HIR på Nordea (2012) uttrycker att man på trading-avdelningen tidigare har jagat 

kortsiktiga höga bonusar genom att ta långsiktiga och höga risker. Fokus ligger numera på 

kostnadsbesparingar av kapitaltäckningsskäl. Detta påverkar också effektiviseringsåtgärderna, 

till exempel minskandet av operationella kostnader och långsiktig risk samt ökandet av 

effektiviteten. Många banker har därför drastiskt varit tvungna att minska antalet anställda 

och eventuella bonusar vilket sätter press på relationen mellan bankerna och deras 

medarbetare. (HIR Nordea, 2012, SEB 2012 & Swedbank 2013) 

 

HIR på Handelsbanken (2013) förklarar att anledningen till att de inte har ett bonussystem, är 

för att de inte ville ta onödig risk genom att motivera medarbetare att ge ut fler osäkra lån för 

att erhålla bonus.  

 

CCO på SBAB utryckte att SBAB inte är en lika risktagande bank som exempelvis Nordea, 

SEB och Swedbank och att inga direkta intressekonflikter uppkommit mellan banken och dess 

medarbetare. Detta gäller för såväl omorganisation av verksamheten som reducering av 

bonusar. 
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4.4.3 Hantering 

 

De flesta banker har försökt att hantera sina medarbetarproblem genom att försöka undvika 

avskedande av personal och istället försöka omplacera kompetent personal inom 

verksamheten. Detta är något som varit mest påtagligt inom complianceavdelningen och 

minskar kostnaderna av att nyanställa arbetskraft. (HIR Nordea, 2012, SEB 2012 & HIR 

Handelsbanken, 2013) 

 

Banker har sedan krisen varit tvungna att inrätta nya typer av bonussystem. Dessa 

bonussystem får utfallet av en mer långsiktig avkastning baserat på långsiktig utveckling, mer 

likt ett pensionssparande. Detta för att försöka hantera den risk och asymmetrisk information 

som finns mellan banken och dess långivare och låntagare då bonusen är direkt baserad på 

antalet av och storleken på lån. (HC SEB, HIR Nordea, 2012 & HIR Handelsbanken 2013)  

 

Handelsbanken är en bank som haft denna typ av system sedan 1970-talet. Bonus betalas ut 

likt ett pensionssparande som baseras på bankens långsiktiga utveckling på marknaden där 

olika mycket bonus delas ut beroende på hur länge du jobbat inom organisationen och träder i 

kraft först efter att du fyllt 60 år. (HIR Handelsbanken, 2013) 

 

Swedbank uttryckte inga explicita förändringar utan uttryckte mer behovet av en långsiktig 

effektiv verksamhet och att anpassningen till detta kommer gynna alla intressenter i längden. 

 

SBAB uttryckte inte mer än att SBAB inte bär lika höga riskkostnader som många av 

storbankerna och att hantering av detta inte varit lika påtaglig. 

 

 

4.5 Sammanfattning av empirin. 

 

Den bristande legitimiteten hos bankerna samt den generella instabiliteten i bankväsendet har 

fått bankerna att välkomna de nya bankregleringarna. Dessa kommer dock med en kostnad, en 

kostnad av högre kapitaltäckning. Något som får bankerna att göra begränsningar i sina 

kapitalutgifter och i många fall omstrukturera sin verksamhet. Detta har bland annat påverkat 

aktieägarnas utdelning och medarbetarnas bonusar. 
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Det primära som går att urskilja från empirin är att graden av intressekonflikter och därmed 

graden av hantering verkar bero på vilken utgångspunkt bankerna startat på i förhållande till 

framtida ökande kapitaltäckningskrav. Om banken har bedrivit en verksamhet som har varit 

mer riskabel, exempelvis tradinginriktad, så har banken större risk som måste täckas med mer 

kapital. Således har det gjort att tradinginriktade banker inte bara behövt bygga en större 

kapitalbas relativt icke tradinginriktade banker utan de har även börjat omstrukturera sig till 

att bli mindre risktagande och mer långsiktigt tänkande. Detta mer långsiktiga tänkande avser 

för vissa banker exempelvis utgöra omförhandling och omstruktureringen av bonusar till 

medarbetare. Dessa struktureras nu om till att avse en mer långsiktig utveckling vilket 

minskar risken och den asymmetriska informationen mellan banken och dess långivare och 

låntagare.  De mer risktagande bankerna framgår av intervjuerna vara storbankerna: Nordea, 

SEB och Swedbank. Swedbank uttrycker dock att även om det finns egenintressen bland 

intressenterna på kort sikt, så är det de långsiktiga målen som kommer att göra alla parter 

tillfredställda.  

 

SBAB och Handelsbanken uttrycker sig själva som mindre risktagande och också 

verksamheter som generellt inte har ett högt tryck på sig att leverera hög utdelning till 

aktieägare. De påvisar således att de inte drabbats lika hårt av det kommande högre 

kapitaltäckningskravet och kan således hantera eventuella kvarstående intressekonflikter med 

mindre ansträngning. 

 

SBAB uttrycker dock att vid sidan om att skapa större mångfald på den svenska 

bankmarknaden så är det inte fullständigt klart över vad målen med statens ägande av SBAB 

är. Något som blivit mer påtagligt då nya regler och ekonomisk press faller över 

verksamheten. 

 

Alla intervjuade banker uttrycker att konceptet med en övergripande bankreglering för alla 

Europas banker är upplagt för implementeringsproblem. De utrycker med detta att det är 

viktigt att vara i konstant kontakt med aktuella beslutsorgan för att kunna bidra till en så 

kostnadseffektiv implementering som möjligt. Vid sidan om detta så ställer sig alla 

intervjuade banker bakom kapitalkravet och dess mål att skapa stabilitet och förtroende för 

bankverksamheten. Bankerna poängterade även att det bakomliggande statliga och legislativa 

trycket gör att det inte hade varit mycket att debattera om i fallet att de inte skulle stått bakom 

de nya bankregleringarna.  
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De intervjuade bankerna märker alla av de statliga påttryckningarna som gjorts i media 

avseende att inte lägga kostnaderna på kunderna utan på aktieägarna. Dessa påtryckningar 

avser de intervjuade bankerna att bäst hantera såväl direkt som indirekt. Direkt genom att 

hålla en löpande kommunikation med staten angående konsekvenserna för bankverksamheten 

om de skulle lägga kostnaden på aktieägarna och vilka negativa effekter detta kommer att få 

på lång sikt. Den indirekta hanteringen går ut på att förbättra transparensen i verksamheten så 

allmänheten inte tror att banken bara vill lura dem på pengar utan även vad banken gör för 

åtaganden för att förbättra situationen. Exempel på detta är framarbetandet av nya 

ekonomiska instrument och generell kostnadseffektivisering så att kapitaltäckningen kommer 

att öka på så snabbt och riskfritt sätt som möjligt. Det arbetas också med internkontrollen i 

verksamheten så framtida kriser blir lättare att motverka.  

 

Den generella kortsiktiga hanteringen har varit att lugna sina intressenter så som aktieägare att 

hög utdelning kommer i en nära framtid. Denna position hålls till dess att kapitaltäckningen 

har nått en nivå då bankerna känner sig redo att monetärt tillfredsställa sina intressenters krav. 

 

På lång sikt så ämnar intervjuade storbanker att försöka balansera kostnaderna mellan banken 

och alla dess berörda intressenter, för att uppnå lägsta möjliga samhällskostnad. Samtidigt så 

uttrycks vikten av att vara tydlig i kommunikationen av anledningen till 

kostnadsbalanseringen så det inte uppstår fler intressekonflikter. 
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5. Analys 

I analysen följer en beskrivning kring hur bankerna undersökta i empirin förhåller sig till den 

tidigare diskuterade teorin gällande institutionella påtryckningar. 

 

5.1 Konsekvenser av kapitaltäckningskravet  

  

Baldwin och Cave (1999) uttrycker att regleringar ofta svarar till att framhäva stabilitet och 

tillit till ett område tidigare drabbat av marknadsmisslyckande. Alexander (2006) uttrycker att 

staten skapar ett skyddsnät för banker vilket är särskilt påtagligt då bankerna är för stora för 

att misslyckas. Detta har lett till att risken har överförts på skattebetalarna istället för banken. 

Stabilitet och riskhantering är vad kapitalkravet har för avsikt att kontrollera. Med 

kapitalkravet avses risken flyttas från skattebetalarna till bankerna. Intervjupersonerna för de 

olika storbankerna uttrycker att ett ökat kapitaltäckningskrav kommer leda till en mer 

självständig bankverksamhet, i förhållande till staten. Detta är något som kommer gynna 

bankernas långsiktiga utveckling. Alla intervjuade banker håller med om att ett ökat 

kapitalkrav skapar en mer stabil och legitim bankverksamhet. DiMaggio och Powel (1983) 

anser att ökad reglering bidrar till att organisationerna blir mer isomorfa. Intervjupersonerna 

på storbankerna anser att denna typ av isomorfism begränsar bankernas möjligheter till att 

agera självständigt i förhållande till varandra. Så även om de blir mer fria att bedriva sin 

verksamhet i förhållande till staten så blir bankerna mer begränsade i sättet de kan avvika 

förhållande till varandra. 

 

Förtroendet för bankerna är generellt sett dåligt och bankerna ligger i botten på många 

förtroendeundersökningar. Alla intervjuade banker uttrycker att ständigt nya institutionella 

påtryckningar och regler påverkar samt försvårar bankernas möjligheter att skapa förtroende 

för deras intressenter. Det ökande kapitalkravet har inte bara belyst bankernas redan 

existerande stabilitetsproblem utan har även lett till ökade kapitalkostnader. Kapitalkostnader 

som bankerna försöker balansera med nedskärningar av dess intressenters krav på banken så 

som aktieägarnas utdelning och medarbetarnas bonus. Detta tar upp frågan hur bankerna 

förväntas anpassa sig till dessa olika påtryckningar från intressenter. Enligt Oliver (1991) är 

det inte alltid som anpassningen till institutionella påtryckningar leder till en effektiv 

verksamhet. Oliver (1991) uttrycker att det viktiga är hur man väljer att hantera en viss 

påtryckning inte huruvida man anpassar sig till den eller inte. Exempelvis så spelar det roll i 

vilken grad verksamheten i dess befintliga skick påverkas av påtryckningen. Handelsbanken 
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och SBAB uttrycker att de med sin relativt konservativa företagsstruktur inte påverkats av det 

ökande kapitaltäckningskravet i samma grad som Nordea, SEB och Swedbank. 

 

Alla intervjupersoner uttrycker att tvingande regler, likt kapitalkravet, pressar bankerna till att 

fokusera mer på de tekniska aspekterna gällande genomförandet av dessa regelverk istället för 

att prioritera relationen till sina intressenter. Detta är något som även påverkade statens 

styrande av SBAB enligt Riksrevisionens december rapport från 2012. CCO på SBAB (2012) 

håller med om att det inte varit tydligt vad staten har velat med sitt styrande. Otydliga mål har 

gjort det svårt för både banken och deras intressenter att anpassa sig till förändringarna vilket 

skapat förvirring. Tvingande tekniska aktiviteter som kapitalkravet för med sig orsakar 

därmed kostnader. Enligt Meyer och Rowan (1977) kan institutionella organisationer vid 

anpassning till institutionella påtryckningar tappa kontrollen över sina egna mål. Målen 

tenderar att bli tvetydiga, innehållslösa och fokus läggs istället på att uppfylla mer tekniska 

krav.  

 

5.2 Intressekonflikterna 

 

Intressekonflikterna mellan banken och de undersökta intressenterna rotar sig i att 

anpassandet till det ökande kapitaltäckningskravet ökar kapitalkostnaderna för banken. Detta 

sätter press på banken att kapitaleffektivisera sin verksamhet. Detta gör bankerna bland annat 

genom att höja marginalen på kundernas lån samt dra in på kapitalutgifter så som aktieägarnas 

utdelning och medarbetarnas bonus.   

 

Alexander (2006) beskriver de institutionella påtryckningarnas förmåga att påverka bankernas 

möjlighet att förhålla sig till sina intressenters krav. Dessa påtryckningar kan leda till negativa 

konsekvenser för bankerna. Detta görs synligt i politikernas och statens inflytande på banker. 

Intervjupersonerna för storbankerna uttrycker att staten förstår att bankerna måste hitta en 

lönsamhet som kan attrahera både aktiekapital och skuldinstrument för att på så sätt öka deras 

kapital. Samtidigt måste alla huvudsakliga intressenter stå för kostnaderna som kapitalkravet 

för med sig, något som inte är fallet. Både staten och politikerna förstår detta. Dock förväntas 

de ”stå på den lille mannens sida” och protestera mot det faktum att marginalerna på kunderna 

lån höjs. Staten vill inte att kapitalkravet skall bli en kostnad som påverkar bankernas 

huvudsakliga syfte vilket är att bedriva in- och utlåning. Intervjupersonerna för storbankerna 

uttrycker att staten vill att aktieägarna ska stå för kapitalkostnaderna. Detta är inte möjligt 
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uttrycker storbankerna, då avkastningskravet kommer att minska och bankerna kommer att 

förlora aktieägare och därmed kapitalinvesteringar. Någonting som kommer drabba alla parter 

i längden.  

 

Staten och politikerna för ständigt en retorisk dialog med media, vilket gör att de skenbart 

försöker pressa bankverksamheten. Detta kan ses utifrån Miller (2005) där det råder en 

intressekonflikt mellan två parter med tvetydiga mål. Även fast det finns åtgärder som 

förbättrar förutsättningarna för dem båda genom att försöka balansera kostnaderna, ser 

intressenterna till sitt eget intresse i första hand. Alla aktörer har inte full insyn i de andra 

aktörernas företaganden, vilket leder till att de olika aktörerna ställer krav utan att ha en 

explicit grund för dessa krav. Intervjupersonerna för storbankerna menar att politiker 

tillsammans med staten förstår att banker måste ha en viss avkastning för att upprätthålla 

aktiekapitalet. Dock bör även staten tillsammans med övriga intressenter förstå att 

marginalerna går upp och att protestera i media inte kommer leda till bättre förtroende för 

bankerna. 

 

Mayer & Rowan (1977) anser också att införandet av institutionella regler leder till fler 

institutionella påtryckningar. Pfeffer & Salancik (1978) påstår vidare att fler regler leder till 

fler konflikter mellan organisationer och deras intressenter. Kapitalkravet har enligt 

intervjupersonerna för alla intervjuade banker påverkat och försvårat bankernas möjlighet att 

bedriva en risktagande bankverksamhet. Detta har lett till en oförmåga att förhålla sig till sina 

intressenters krav gällande förhållandet till risk, vilket har orsakat konflikt.  

Intervjupersonerna för Nordea, SEB och Swedbank uttrycker bekymmer gällande 

aktieägarnas utdelning och medarbetarnas bonushantering. Den huvudsakliga 

intressekonflikten mellan aktieägarna och banken har varit att aktieägarna kräver en viss 

avkastning på investerat kapital som bankerna haft svårt att leverera. Trots staten med 

finansminister Anders Borg i spetsen uttryckt att bankerna måste hålla inne med 

utdelningarna så förespråkar intervjupersonerna för Nordea, SEB och Swedbank att bankerna 

på sikt kommer att kunna ge höga utdelningar.  

 

Den huvudsakliga intressekonflikten mellan medarbetare och bankerna har varit reducering av 

personal och bonus. Detta för att, enligt intervjupersonerna för storbankerna, minimera den 

risk som bankerna har gällande exempelvis utgivning av lån. Intressekonflikten anknyter till 

vad som framgår i Miller (2005) om de kostnader som kan uppkomma i fallet då det existerar 
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asymmetrisk information mellan medarbetarna och företagsledningen. Bankerna måste 

härmed ta till vissa åtstramande metoder för att hantera den risk som kostnaden medför. HIR 

på Handelsbanken (2012) uttrycker att banker tidigare inte har haft full insyn i hur 

medarbetarna hanterade risk för att uppnå sina bonusmål. Miller (2005) och Alexander (2006) 

beskriver att med tanke på asymmetrisk information gällande de båda parternas 

tillfredställelsenivå och vilja att få ut mer så blir det svårt att hantera och förhandla med 

medarbetarna angående eventuella bonusar under en finansiell kris. 

 

Intervjupersonerna för Handelsbanken och SBAB uttrycker att de med sin redan konservativa 

företagsstuktur inte drabbats av lika höga kostnader som Nordea, SEB och Swedbank. Vare 

sig genom kapitaltäckning av risk eller genom omstrukturering av verksamheten. Genom 

detta så minskas graden av egenintressen krävda av bankernas intressenter och därmed dess 

intressekonflikter enligt Pfeffer & Salancik (1978). 

 

Intervjupersonen för Swedbank poängterade att trots kortsiktiga egenintressen så är det, det 

långsiktiga hanterandet av verksamheten som är viktigast. Något som kommer gynna alla 

berörda parter i längden. 

 

 

5.3 Hantering av intressekonflikter 

 

Intervjupersonerna för de intervjuade bankerna uttrycker att det, med tanke på regleringens 

statliga inverkan och tvingande kvalitet, inte är värt att ifrågasätta anpassningen till det 

internationella institutionella kapitaltäckningskravet. Vidare är det ingen intressent som 

uttryckligen kritiserar det ökade kapitalkravet. I förhållande till statens påtryckning om en 

stabil bankverksamhet passar således bankernas beskrivning in på Olivers (1991) strategiska 

svar gällande samtycke till kapitalkravets primära syfte. 

 

Alexander (2006) kommer fram till att bankerna måste försöka balansera sina intressenters 

olika påtryckningar för att på bästa sätt hantera effekterna av bankregleringarna. 

Detta understryks av intervjupersonerna för storbankerna som anser att bankerna måste 

försöka fördela kostnaden mellan banken och dess olika intressenter. Detta för att minska den 

totala samhällskostnaden då en enskild intressents position i systemet kan fallera om hela 

kostnaden placeras på denne. Intressenternas och bankens möjlighet att göra riskabla 
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investeringar minskar då bankerna inte längre har möjlighet att bära kostnaden för risk. 

Konflikten ligger i att intressenterna vill ha god avkastning på sin risk som de för tillfället har 

svårt att få. Intervjupersonerna för alla intervjuade bankerna uttrycker att bankerna är villiga 

att kompromissa i frågan om risk så länge risken kanaliseras ut mot intressenterna, vilket 

resulterar i dyrare tjänster. Detta beskrivs av Olivers (1991) teori om bemötande av 

påtryckningar med taktiken kompromiss för att lyckas jämna ut de olika aktörerna krav. 

Någonting som i detta fall rör möjlighet för intressenterna att fortsätta ta högre risker men till 

ett högre pris.  

  

För att kunna avgöra vilka intressenters krav som måste tas hänsyn till och i vilken grad 

utifrån verksamhetens mål och syfte så uttrycker Mitchell et al, (1977) att organisationen 

måste anställa medarbetare som är kvalificerade i att identifiera, respondera till samt övervaka 

intressekonflikter. Intervjupersonerna för storbankerna uttrycker att bankerna har ökat antalet 

anställda inom compliance för att hantera vissa känsliga intressekonflikter och på så sätt 

stärka kontakten till sina intressenter. 

 

Intervjupersonerna för alla intervjuade banker uttrycker att det finns positiva delar med en 

mer reglerad verksamhet som exempelvis transparens och förtroende. Baselregleringarna 

syftar till att upprätta strikt dokumentationskrav på hur banken hanterar riskfyllda situationer i 

förhållande till sina intressenter. Det innefattas även en återhämtningsplan, med vidtagande 

åtgärder om kapitaltäckningskravet visar sig falla under en viss nivå. Alexander (2006) 

uttrycker att hanteringen av informationsasymmetri som existerar där det inte råder 

fullständig transparens förbättras genom dokumentation av bankernas riskhantering. 

 

Intervjuade banker uttrycker att bankerna försöker utveckla mycket mer kapitaleffektiva 

produkter för att minska risk. Det vill säga skapa produkter som kräver mindre kapital och har 

lägre kostnad. En bank som har svag kapitaltäckning och dålig intjäning kan för att få upp 

kapitaltäckningen krympa balansräkningen genom att säga nej till lån samt öka sina 

marginaler genom prishöjning på finansiella produkter. 

 

När det kommer till aktieägarnas utdelning och medarbetarnas bonus beskriver 

intervjupersonerna för storbankerna hur dessa olika påtryckningar ställer finansiella krav på 

banken. Dessa påtryckningar har dock inget statligt eller juridiskt tryck bakom dem. Banker 

måste förhålla sig till olika institutionella påtryckningar från olika intressenter på samma 
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gång. Således passar bankernas beskrivning in på Olivers (1991) strategiska svar kompromiss. 

Medarbetarnas bonus är en mer kontraktsbetingad påtryckning och passar därför in i på 

kompromisstaktiken förhandling något som är mer troligt för omstruktureringar av 

verksamheten. Dock försvåras denna process i och med den kostnad som följer en 

asymmetrisk informationsaktivitet likt bonusförhandling där det inte existerar en fullständig 

transparens mellan bonusen som erhålls för att ge ut lån och risken för att ge ut dessa lån. För 

att minska risken för ökade bonuskostnader förespråkar intervjupersonerna för Nordea SEB 

och Handelsbanken att banker numera betalar ut bonus likt ett pensionssparande som baseras 

på bankernas långsiktiga utveckling på marknaden. Swedbank uttrycker en långsiktig plan 

men inte explicit vad denna innefattar gällande bonus. 

 

Vid hanteringen av aktieägarnas utdelning så förespråkas inte samma taktik som för 

medarbetarna. Enligt Oliver (1991) bör denna påtryckning hanteras med hjälp av de andra 

kompromisstaktikerna balansera eller lugna. Något som förespråkas av alla storbanker är att 

lugna sina aktieägare genom uppmaningar om hög framtida utdelning. Intervjupersonerna för 

Nordea och SEB diskuterade även att ett sätt är att lösa detta är att emittera nya typer av 

ränteliknande instrument som sedan konverteras till aktier. Detta gör att skattebetalarna och 

aktieägarna slipper ta kostnaden som istället faller på låntagarna.  

 

Alla intervjuade banker uttrycker att kapitalkravet påverkar informationsflödet mellan 

intressenter och banker då regelförändringen kräver mer informationsutbyte. Detta är 

kostsamt att genomföra men mer gynnsamt än alternativet då intressenterna inte har full insyn 

i kapitalkravets effekter på banken. Enligt Miller (2005) kan informationsasymmetri ha 

påverkan på stabiliteten inom organisationen. Något som kan bli väldigt påtagligt om ny 

information delas ut. Alexander (2006) påstår att informationsasymmetrin minskas då det 

finns en öppen och ömsesidig kommunikation mellan banken och dess intressenter. 

Dillingham (2012) understryker vikten av att kommunicera genom olika medier där 

informationen skapar förståelse och värde för bankens intressenter. Intervjupersonerna för alla 

intervjuade banker uttrycker att ständig kontakt med statens olika företrädare är viktigt för att 

kunna vara delaktiga och ge synpunkter på förbättring gällande framtida förändringar. De 

utrycker också att de försöker vara transparenta och ha frekvent kommunikation med sina 

intressenter, något som Alexander (2006) anser kommer leda till minskade samhällskostnader. 
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6. Slutsats 

 

Den finansiella marknaden har drabbats hårt av den rådande krisen. Höga risker och 

lågkonjunktur har föranlett ett kommande hårdare kapitaltäckningskrav för bankerna vilket i 

sin tur har lett till att nya förhållningsregler har behövt läggas fram. Detta för att försöka 

återinföra stabilitet och legitimitet till bankverksamheten. Genom anpassningen till ett ökande 

kapitaltäckningskrav har bankernas möjlighet att bedriva bankverksamhet förändrats. Det har 

uppkommit en högre kapitalkostnad för att hantera bankernas förhållande till risk. Bankerna 

uttrycker sig inte ha möjligheten att bära denna kostnad själva utan måste balansera den 

mellan banken och deras olika intressenter. Aktieägarnas krav på utdelning och 

medarbetarnas krav på bonus är båda finansiella påtryckningar som bankerna behövt 

begränsa. Effekten av kapitalkostnaderna har i de flesta fall lett till intressekonflikter mellan 

banken och dess mest framstående intressenter: Stat, aktieägare och medarbetare. 

 

Bankerna vill helst kompromissa i förhållande till sina intressenters påtryckningar för att 

lättare kunna styra effekten av dessa påtryckningar. Bankerna samtycker till kapitalkravet 

med tanke på kravets statliga inverkan och legislativa tryck men avser att kompromissa med 

statens icke lagbundna påtryckningar. De fyra storbankerna, Handelsbanken, SEB, Nordea 

och Swedbank föredrar att kompromissar vad gäller aktieägarnas och medarbetarnas 

påtryckningar genom att bruka de institutionella taktikerna: lugna, balansera och förhandla. 

Något som alla intervjuade banker är ense om är att en enskild aktör inte kan bära kostnaden 

för det högre kapitaltäckningskravet utan detta är en kostnad som måste balanseras mellan 

banken och dess intressenter. Ett problem som här uppstår innefattar en 

informationsasymmetri mellan banken och deras olika intressenter. Detta gör att det blir svårt 

för bankerna att försöka balansera intressenterna med tanke på att de inte har full insyn i hur 

de bemöter intressenternas krav.  

 

Informationsasymmetrin skapar problem då intressenterna alltid vill ha mer. Något som 

begränsar bankernas möjlighet att hantera effekterna av det ökande kapitalkravet. Detta kan 

hanteras genom bättre dokumentation, ökad transparents och öppen och ömsesidig 

kommunikation, något som alla intervjuade banker påstår sig ha genomfört eller vara i 

processen att genomföra. Bankerna har även minskat risken för höga kostnader som orsakas 

av denna informationsasymmetri genom att förändra bonushanteringen. Bankerna har även 

börjat omstrukturera anställningsförhållandena inom vissa delar av banken genom bland annat 
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nedskärningar eller omplacering av redan existerande arbetskraft. Hanteringen av det ökande 

kapitaltäckningskravet har lett till höga kostnader för trading-relaterade banker i och med den 

höga risken. Detta har lett till en omstrukturering av bankerna med avsikt att röra sig mot en 

verksamhet som är mer långsiktig och stabil. Swedbank poängterar att de kortsiktiga 

egenintressena hos intressenterna kommer gynnas bäst av det långsiktigt bästa alternativet för 

verksamheten. Handelsbanken och SBAB uttryckte att de med sin konservativa 

verksamhetsstruktur inte blivit ekonomiskt drabbade av det ökande kapitaltäckningskravet i 

samma utsträckning som Nordea, SEB och Swedbank. Detta då de anser sig inte lika 

risktagande. De ser sig inte lika drabbade av intressekonflikter och därmed mer kapabla att ta 

sig an de intressekonflikter som de har.  

 

Kapitalkravet har gjort bankerna mer självständiga då staten inte längre vill kännas vid den 

risk som bankerna utsätter sig för. Effekten av att agera mer självständigt resulterar i betydligt 

fler krav från sina intressenter. Effekterna av en ökad självständighet från staten innebär också 

en bankverksamhet där bankerna själva begränsas i förhållande till varandra och blir mer 

isomorfa. Detta resulterar för tillfället i ökad konkurrens mellan existerande banker. 

Effekterna blir mer valmöjligheter för intressenterna genom att mer kostnadseffektiva 

instrument arbetas fram inom bankerna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att anpassningen till ett högre kapitaltäckningskrav 

sätter press på bankerna att kostnadseffektivisera sig. Detta leder i de flesta fall till 

intressekonflikter mellan bankerna och dess intressenter. Intressekonflikterna orsakar 

instabilitet inom bankverksamheten och en god hantering av dessa konflikter är viktigt, inte 

bara för bankerna utan även för samhället. Uppsatsen har bidragit till kunskapen om att 

bankernas reaktion på ett ökande kapitalkrav är förhållandevis samstämmig när det kommer 

till att hantera sina intressenter. Graden av reaktion beslutas däremot utifrån vilken grad 

påtryckningarna påverkar bankens ursprungliga verksamhet. En institutionell legislativ 

påtryckning skapar förändring och oro men övergår snabbt i samtycke och kompromiss för att 

hantera de nya potentiella konflikter som en kapitalkravsförändring frambringar.  
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7. Diskussion 

 

Hanteringen av de olika intressekonflikterna förklaras i stort av teorin som i sin tur beskrivs 

genom empirin. Något som inte belysts till fullo är de många komplexa delar som de olika 

intressenternas krav på banken kan brytas ned i. Detta bygger på vilken typ av 

beroenderelation intressenten har till banken. Staten är en komplex maskin som i första hand 

backar upp de internationella regleringarna för att stabilisera banksektorn och således återföra 

förtroende. Vidare bedriver staten en retorik mot bankerna vilket i sin tur försämrar 

förtroendet till bankerna. Detta är en fullkomligt motsägande taktik. Staten vill alltså att 

beroendet mellan skattebetalarna och banken skall minska vilket ändå leder till en högre 

kostnad för skattebetalarna genom höjda marginaler. Aktieägarna kan visserligen investera 

sitt kapital i andra aktier men då många bankaktier haft viss nedgång under bankkrisen så är 

det inte troligt att de lyfter ur redan investerat kapital. 

Medarbetarna i sin tur befinner sig i en ganska fast position då recessionen bidragit till 

arbetsbrist och de som har jobb nöjer sig tänkbart med det.  

Situationen mellan banken och dess olika intressenter varierar mycket i dess komplexitet. 

Speciellt då alla olika faktorer rörande hur banken förhåller sig till intressenten är betydligt 

fler och mer komplexa i situationen av staten än den av medarbetarna.  

Man får tänka att teorin i sig är en generaliserad bild av ett visst system och därför kommer 

även vår analys av de mest framstående bankerna i Sverige också få en generaliserande 

tappning. Med tanke på att de undersökta bankerna är bland de största på marknaden går det 

att göra ett antagande från institutionell teori att andra banker följer dessa strategier. 

 

Någonting som kan uppmärksammas är kostnadsprocessen för banker som är mer trading-

inriktade. Dessa påverkas hårdare av ett ökande kapitaltäckningskrav då de måste bära sin 

högre risk med mer kapital, vilket kostar mer för bankerna. Detta i sin tur drar ner dess 

förmåga att förhålla sig till sina intressenters krav ytterligare vilket i sin tur har en negativ 

effekt. Vidare så måste de för att undvika denna kostnad på lång sikt, försöka omstrukturera 

sig, vilket i sin tur också kostar verksamheten. Så kortsiktigt drabbas Trading-inriktade banker 

ganska hårt men långsiktigt kan omstrukturerade banker bemöta effekterna av ett ökande 

kapitaltäckningskrav relativt bra. I sammanhanget av de intervjuade bankerna kan man 

förespråka fördelningen mellan mer och mindre trading-relaterade banker. I detta fall ställs 

Nordea, SEB och Swedbank mot Handelsbanken och SBAB.  
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De långa formella infasningsperioderna av regelverken hänger mer ihop med att många 

banker i Europa helt enkelt inte har någon möjlighet att leva upp till de nya kraven på kort 

sikt. I och med att det svenska bankerna redan är välkapitaliserade kommer de på kort till 

medelfristig sikt ha relativt lättare att anpassa sig till ett ökande kapitaltäckningskrav och dess 

effekter kommer således inte bli så påtagliga för bankernas intressenter. 

 

7.1 Framtida forskning 

Det kan även vara intressant att utöka studien med fler intressenter så som media och kunder. 

Dessa är intressenter som är väldigt integrerande i varandra och övriga intressenter vilket 

skulle leda till en mer heltäckande men också en mer komplicerad bild. 

Det går att förespråka att vissa problemen som uppkommer med kapitaltäckningskravet 

avvärjs av de övriga delarna av Basel regleringarna. I viss mån är detta sant när det kommer 

till transparens och riskhantering. Men det huvudsakliga problemet är den mänskliga faktorn 

hos alla inblandade och måste således ses utifrån den synvinkeln. 

 

Man skulle kunna utöka studien med en mer numerisk beskrivning av alla variabler som 

exempelvis kapitalkravsnivåerna och graden av trading-relaterade bankerna är. 

Detta arbete har avsikten att ge en bild av hur svenska banker har hanterat de 

intressekonflikter som uppkommit på grund av det ökade kapitaltäckningskravet. Ett sätt att 

ge en mer rättvisande bild över bankväsendet skulle vara att utöka undersökningen med fler 

banker och antalet divisioner inom en bank.  

 

För framtida forskning skulle man kunna studera intressekonflikternas uppkomst utifrån de 

huvudsakliga intressenternas perspektiv istället för primärt bankernas. Detta skulle även 

kunna kompletteras med en mer djupgående studie av de redan undersökta intressenterna 

aktieägare, stat och medarbetare för att få en så pass heltäckande och verklig bild av 

relationerna mellan de olika aktörerna. 
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9. Bilaga 1 - Ordlista 

 

Baselkommittén/Baselregelverket 

”Den kommitté som för handlar kring regelverket för banker och kreditinstitut som ska gälla 

internationellt. Exempel på överenskommelser är kapitalkrav för kreditinstitut, likviditets- 

reservkrav och krav på kreditinstituten att publicera information. Första regelverket skapades 

1988 och kallades Basel 1. För närvarande diskuteras och utformas Basel 3 som ska börja 

införlivas 2013.” (Finansinspektionen, 2012) 

 

Finansiell infrastruktur 

”Den finansiella infrastrukturen består av system där betalningar genomförs och där 

transaktioner med finansiella instrument hanteras. Med begreppet system avses de system 

som ingår i den finansiella infrastrukturen, det vill säga de system som hanterar finansiella 

positioner och gör finansiella flöden möjliga mellan olika aktörer.” (riksbank.se) 

 

Hybridkapital 

”Hybridkapital är ett mellanting mellan en obligation och en aktie. Till skillnad från en 

obligation blir hybridkapitalet en del av bankernas kärnkapital och bankerna kan på så vis öka 

sin utlåning. I händelse av en konkurs har hybridkapital högre prioritet än eget kapital, 

exempelvis aktiekapital men lägre än lånat kapital, vilket exempelvis en obligation.” 

(swedishbankers.se) 

 

Intressekonflikt 

Definitionen av “Intressekonflikt” förklaras genom en situation där olika intressenter har olika 

intressen och mål som står i konflikt med varandra. (Demski, 2003) Intressenten kan vara en 

person, grupp, organisation, samhälle eller institution och definieras enligt SAOL som ”en 

person med ekonomiskt intresse att bevaka”. (SAOL, 2012) Intressekonflikter kan röra 

finansiella såväl som informativa intressen med avsikt att användas för egen vinning. 

 

Isomorfi 

”Strukturlikhet. Två företeelser eller domäner säges vara isomorfa om de trots materiella 

olikheter uppvisar samma struktur i relevanta avseenden.”(nationalencyklopedin.se) 
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Kapitalkrav  

”Enligt reglerna om kapitaltäckning kopplas kapitalkravet till bankens nuvarande och 

framtida riskprofil, egen riskmätning samt bedömning av riskkapitalbehov. För 

försäkringsföretag benämns kapitalkravet solvensmarginal.” (Finansinspektionen, 2012) 

 

Kapitaltäckning 

”Ett mått på hur stort buffertkapital som en bank har för att klara kommande förluster.” 

(Finansinspektionen, 2012) 

 

Kärnprimärkapital 

Kärnprimärkapitalet avser primärkapitalet (som främst består av eget kapital och upparbetad 

vinst i bolaget) med avdrag för kapitaltillskott och reserver som får ingå i kapitalbasen och 

som primärt kapital enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora 

exponeringar satt i relation till riskvägda tillgångar.” (Finansinspektionen, 2012) 
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10. Bilaga 2. 

Intervjufrågor 

1. Ålder? 

2. Utbildningsbakgrund? 

3. Yrke? (position inom företaget/banken) Vad är dina arbetsuppgifter?  

4. Tidigare arbetslivserfarenheter? 

________________________________________________________________________ 

5. Vilka skulle du säga är er/era viktigaste intressenter/stakeholders för 

tillfället? 

6. Skulle du vilja säga att era intressenter har förändrats i och med det ökade 

kapitaltäckningskravet? Har deras intressen i banken samt er relation & 

kommunikation till varandra förändrats? På vilket sätt? (Stakeholder theory 

baserad) 

6. Har era olika intressenter väldigt varierande intressen i banken? Ha du några 

exempel? 

 

7. Hur hanterar ni då de konflikter som skulle kunna uppstå i förhållande till 

era intressenters krav på er som bank? Hur löser ni som bank dessa 

potentiella konflikter? 

 

8. Har ert sätt att hantera intressekonflikter förändrats i och med det ökade 

kapitaltäckningskravet? 

 

9. Hur skulle du generellt beskriva era (majoritets) aktieägares reaktion till de 

bankregleringar som genomförts? 
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10. Utifrån de diskussioner som förekommit i media, huruvida bankerna skall få 

ge (hög) utdelning eller ej: Ponera att aktieutdelningar uteblir på grund av 

både både legitimitets skäl samt intressekonflikter. Hur hanterar och löser ni 

en sådan konflikt? 

 

11. Vad skulle du säga att de största nackdelarna med de förändrade direktiven 

kring kapitaltäckningsgraden är för er verksamhet? Vad skulle du säga att 

konsekvenserna av dessa förändringar är gentemot tidigare nämnda 

intressenter? Hur tror du att det kommer att bli i framtiden?  

 

 

12. DI och finansinspektion uttrycker att bankernas risk ökar på grund av deras 

involvering i kapitalmarknaden. Vad skulle du säga om er involvering i 

kapitalmarknaden och hur anser du att era intressenter förhåller sig till detta? 

Skulle du säga att er involvering ökat eller minskat förtroende bland era 

intressenter? 

 

13. På vilket sätt påverkar det nya kapitaltäckningskravet synen på er nuvarande 

involvering inom kapitalmarknaden?  

 

14. Hur skulle du vilja beskriva ert arbete gentemot era intressenter för att skapa 

mer tillit till er som bank? 

 

15. Hur mycket påverkar staten i ert arbete med att skapa tillit? På vilket sätt 

leder detta till en bättre relation till era övriga aktieägare? 
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16. Skulle ni säga att det alltid är det bästa att följa statens direktiv, och i sådana 

fall, varför? 

 

17. Vilken del av er organisationen är det som beslutar om hur banken ska 

förhålla sig till de olika intressenternas krav?  

 

18. Med fokus på framtida kapitaltäcknings krav. Hur agerar ni som bank i 

förhållande till dessa direktiv rent implementeringsmässigt? Finns det 

anledning att försöka uppnå dessa direktiv så fort som möjligt för att på så 

sätt försätta era intressenter i en “tryggare” situation? (Än att utnyttja 

effektivitetsmöjligheterna av att inte implementera dem förrän man faktiskt 

måste?) 

 

19. Var det en stor förändring att anpassa sig till det nya kapitaltäckningskravet? 

Finns det alltid protokoll eller utrymme för sådana här förändringar så 

implementeringen inte blir ett så stort strukturellt problem? 

 

20. Konfererar storbankerna någonting angående implementeringen av 

kapitaltäckningskraven? 

 

21. Anser du att de kapitaltäckningskraven som upp kommit ur krisen från 

2007/08 löser ett kortsiktigt eller långsiktigt problem? Varför? 

 

22. Till följd av de höjda kapitaltäckningskraven ser du andra relevanta interna 

förändringar i förhållande till intressenterna än de vi har tagit upp i denna 

intervju? 
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11. Bilaga 3 

Hej (vederbörande),  

 

Mitt namn är Fredrik Hansson, student vid Uppsala Universitet och för närvarande engagerad 

i en C-uppsats om kapitalkravens effekter på bank & finansmarknaden. Jag e-mailar dig med 

förhoppning om hjälp och assistans gällande en potentiell intervjuer till vår uppsats. Jag och 

min uppsatspartner Per Ångström är i start fasen av uppsatsskrivandet men vi syftar till att 

undersöka de effekter bankregleringarna fått på bankernas sätt att organisera samt hantera sin 

externa intressenters krav, exempelvis aktieägares utdelningar. Med tanke på de senaste 

utspelen från bland annat Swedbank gällande utdelningar till aktieägare och Andres Borgs 

starka motsättning till detta på grund av den risk han anser detta kan medföra, fattade vi tycke 

för detta ämne. Med hjälp av institutionell teori men framför allt stakeholder theory, vill vi 

besvara på vilket sätt bankerna hanterar intressekonflikter, i förhållande till externa 

intressenter, och hur detta påverkar bankernas sätt att implementera hårda och mjuka regler 

för att skapa legitimitet samt minska risk. Detta med tanke på Svenska bankers relativt sätt 

goda utveckling i förhållande till övriga Europa. 

 

En aktuell och organisatorisk fråga vars intresse och idé uppkom från en resa till London i 

början av oktober 2012 där vi besökte tio av världen största banker, exempelvis Deutsche 

bank & Credit Suisse. Detta ämne diskuterades flitigt under besöken och deras aktualitet 

grundar sig till stor del på krisen. 

 

Vi undrar därför om du har möjlighet att träffa oss för en intervju eller bidra med värdefulla 

kontaktuppgifter till andra ämnesinsatta personer i eller utanför organisationen. Du får hemskt 

gärna själv bidra med tankar och funderingar kring vårt ämne. Tack för din tid och mina 

kontaktuppgifter finns längre ner i mailet och vi hoppas du kan hjälpa oss. Har du några 

frågor om ämnet eller behöver en djupare förklaring så är det bara att kontakta mig.  

--  

Kind Regards / Med vänlig hälsning 

Fredrik Hansson 
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12. Bilaga 4 

MEMO 

Nov 21st 2012 |From The World In 2013 print edition  

To: All employees 

From: The chief executive 

Subject: The bank in 2013 

Dear team members, 

Thank you for your hard work over the past year. It has been another challenging 12 months 

for our industry, and despite a further fall in our share price and that problem with the 

regulators, I am proud of how little money we have lost recently. 

Make no mistake, 2013 will be tough, too. Some team members will have to find another 

team. We do not expect an improvement in the economy, and there is still considerable 

regulatory uncertainty to contend with. So we have been working on a set of simple principles 

that will help the bank to navigate what lies ahead. Please could you all take the time to read 

the following: 

1. Lending is our lifeblood. We are a bank, and our job is to help the economy. As you know, 

we are under immense pressure from the authorities to lend more to small and medium-sized 

businesses in 2013. If you see a lending opportunity, take it. 

2. Capital is precious. We are a bank, and our job is to avoid burdening the taxpayer. As you 

know, we are under immense pressure from the authorities to manage risk better. Small and 

medium-sized businesses are risky. If you see a lending opportunity, question it. 

3. Integrity is our watchword. Someone very wise once defined culture as being how you 

behave when no one is watching. I couldn’t agree more. Nonetheless, from January please do 

not send e-mails or speak to anyone without compliance being present. This may make us a 

totally inefficient organisation but none of the senior team members wants to go through a 

public hearing like the last one. 

4. Costs must be managed rigorously. We are unlikely to increase revenues greatly in 2013, so 

we will have to work tirelessly to reduce our expenses. Some spending cannot be cut, of 

http://www.economist.com/printedition/1970-01-01
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course. Our compliance costs have gone through the roof, our IT systems keep breaking 

down, and we have to pay our people the market rate. But you can definitely forget the 

Christmas party. 

5. Most importantly, we are responsible to our shareholders, creditors, customers, regulators 

and fellow-citizens. The shareholders want us to make money. Our creditors want us not to 

lose it. Our customers want lower rates. Our regulators want us to be prudent. I am not sure 

what our fellow-citizens want, but I know that they don’t like us. Please act accordingly.  

I am happy to answer your questions if they have been cleared by compliance. 

With all best wishes for 2013 

  

Andrew Palmer: Finance editor, The Economist 
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14. Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


