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II 

Abstract 

 
Svensk titel: Basel III – Regelverkets påverkan på svenska bankers kapitalanskaffning 

Engelsk titel: Basel III – The regulatory framework’s impact on the Swedish banks’ 

capital raising 

Färdigställd (år): 2012 

Författare: Marcus Lindbom och Oskar von Sydow  

Handledare: Christer Holmén 

 

The financial sector in the countries belonging to the G-10 has been governed by specific 

regulations since 1988, named Basel I. This is largely due to the impact from the 

financial crises that society has experienced, where among other things, too generous 

credit granting and high risk-taking by banks has led to that the entire world economy has 

been put in turmoil. At the turn of the year, 2012/2013, a third version of the regulatory 

framework is planned to be introduced, Basel III, which will affect all countries of the G-

20, where Sweden is included. In this paper we have therefore chosen to investigate how 

Swedish banks are able to meet the forthcoming regulatory framework, focusing on their 

capital raising. As it affects all Swedish banks, we have chosen to make a specific 

comparison between a small Swedish bank, Swedbank Sjuhärad, and the four major 

banks
1
 which are grouped together as a single cluster. We chose to interview two 

respondents from Swedbank Sjuhärad and one respondent from the FI where the latter 

tried to give an overall view of the large banks relation to the regulatory framework. In 

addition, the collections of empirical work have been done by reports and bank 

statements. The study is a case study with a qualitative method and an abductive 

approach has been used. 

 

Our research question is: How is the capital raising of a small bank affected relative to 

the four major banks due to Basel III? The purpose of this paper was to discover if a 

smaller bank's capital raising is affected differently in comparison to the four major banks 

due to Basel III, and if so which potential costs that are involved. 

 

We believe that the primary difference between Swedbank Sjuhärad and the four major 

banks are that the major banks in the current situation have a more diversified capital 

structure and investors. We are of the opinion that this difference, however, will 

gradually decline over time as Swedbank Sjuhärad are increasingly forced to mimic the 

big banks as the implementation of Basel III begins. We believe that this in turn will 

mean increased costs for Swedbank Sjuhärad as they in some extent will be forced to 

leave their cheapest way to finance themselves which is deposit account. Furthermore, 

they are operating on a smaller market, carries relatively small issues and do not have as 

recognizable profile with potential investors as the four major banks does. According to 

the bank's own opinion stability takes precedence over short-term profitability, which we 

believe can benefit Swedbank Sjuhärad in the future, as it is signaled as a winning 

concept from both the authorities and society.  
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IV 

Sammanfattning 
 

Den finansiella sektorn i länderna som tillhör G-10 har styrts av specifika regelverk 

tillämpade för banker ända sedan 1988, och blev då uppkallat Basel I. Detta beror till stor 

del på konsekvenserna från de finansiella kriser som samhället erfarit. Allt för generös 

kreditgivning och högt risktagande från banker har lett till att hela världsekonomin satts i 

turbulens. Vid kommande årsskifte, 2012/2013, planeras en tredje version av regelverket 

att införas, Basel III, och kommer att beröra samtliga länder som tillhör G-20 där bland 

annat Sverige ingår. I denna uppsats har vi därför valt att undersöka hur pass kapabla 

Sveriges banker är att möta det kommande regelverket, då med fokus på deras 

kapitalanskaffning. Eftersom regelverket berör samtliga svenska banker har vi valt att 

göra en specifik jämförelse mellan en mindre svensk bank, Swedbank Sjuhärad, och de 

fyra storbankerna
2
 grupperade som ett gemensamt kluster. Vi har valt att intervjua två 

respondenter från Swedbank Sjuhärad samt en respondent från FI där den sistnämnda 

försökt ge en samlad bild över storbankernas förhållande till regelverket. Därutöver har 

insamlandet av empiri skett genom flertalet rapporter och bankernas årsredovisningar. 

Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär och en abduktiv ansats har använts. 

 

Vår forskningsfråga är: Hur påverkas en mindre banks kapitalanskaffning på grund av 

Basel III i förhållande till de fyra storbankerna? Syftet med studien är att undersöka om 

en mindre banks kapitalanskaffning påverkas annorlunda på grund av Basel III i 

förhållande till de fyra storbankerna. I sådana fall vill vi ta reda på vilka eventuella 

kostnader detta innebär.  

 

Vi anser att den främsta skillnaden mellan Swedbank Sjuhärad och de fyra storbankerna 

är att storbankerna i dagsläget har en mer diversifierad kapitalstruktur och investerarbild. 

Vi är av uppfattningen att denna skillnad successivt kommer minska över tid eftersom 

Swedbank Sjuhärad i allt högre grad tvingas efterlikna storbankerna i takt med 

implementeringen av Basel III. Vi anser att detta i sin tur kommer innebära ökade 

kostnader för Swedbank Sjuhärad då de till viss del tvingas gå ifrån sitt billigaste 

finansieringssätt vilket är inlåning på konto. Vidare är de operativa på en mindre 

marknad, genomför förhållandevis små emissioner och har inte lika igenkännande profil 

mot potentiella investerare. Enligt bankens egen uppfattning går stabilitet före lönsamhet 

på kort sikt. Detta är något som vi anser kan gynna Swedbank Sjuhärad framöver då det 

signaleras som ett vinnande koncept både från myndigheter och från samhället i stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Basel III, kapitalanskaffning, banker, Swedbank Sjuhärad, de fyra 

storbankerna  
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V 

Förkortningslista 
 

BIS  Bank for International Settlements 

CoCos  Contingent Convertible Bonds 

CSFI  Centre for the Study of Financial Innovation  

EU  Europeiska Unionen 

FED  Federal Reserve 

FI  Finansinspektionen 

G-10  The Group of Ten 

G-20  The Group of Twenty 

G-SIB  Global Systemic Important Banks 

LCR  Liquidity Coverage Ratio 

LOLR  Lender of last resort 

MTN  Medium Term Note 

NINJA  No income, no job or assets 

NSFR  Net Stable Funding Ratio 

PwC  PricewaterhouseCoopers 

SEB  Skandinaviska Enskilda Banken 

SIB  Systemic Important Banks 

SME  Small and medium enterprises 

TBTF  Too big to fail 

  



 

VI 

Begreppslista 
 

Basel-regelverket  Ett regelverk som riktar sig till finansiella aktörer 

och syftar till att främja finansiell stabilitet. 

 

Certifikat     Ett skuldebrev som löper på mindre än ett år. 

 

Fristående bank    En bank som är fristående från sin minoritetsägare. 

 

Förlagslån  Ett lån med specifika villkor som gör att det hamnar 

närmre aktieägare vid återbetalning av en eventuell 

konkurs. 

 

Hybridlån  Ett lån som är en hybrid mellan eget kapital och 

skulder. 

 

Insättningsgarantin En garanti från staten att om en bank eller annat 

finansiellt institut går i konkurs så återbetalas hela 

summan på konto upp till 100 000 euro. 

 

Interbank  Bankernas interna marknad för valuta och 

räntebärande instrument. 

 

Kapitalbevarande buffert  En buffert av kapital utöver Tier 1 och 2 som finns i 

Basel-regelverket.  

 

Kontracyklisk buffert  En buffert av kapital som byggs upp under 

högkonjunktur för att stabilisera under 

lågkonjunktur. 

 

Kärnprimärkapital  Eget kapital av hög kvalitet som i huvudsak 

innefattas av aktiekapital och genererade 

vinstmedel. 

 

MTN-program  Ett skuldemitteringsprogram som ger möjligheten 

att emittera flera olika typer av skuldebrev. 

 

Nyemission  Emittering av nya aktier i syfte att få in nytt eget 

kapital. 

 

Obligation     Ett skuldebrev som löper på mer än ett år. 

 

Proportionalitetsprincipen  En princip inom juridiken som säger att åtgärder 

skall vara i proportion till ändamålet. 

 



 

VII 

Publik bank  En bank som erbjuder sina aktier på den öppna 

marknaden.  

 

Räntepunkt     En hundradels procent. 

 

Sekundärkapital  Exempelvis förlagslån som banker i viss mån 

tidigare kunnat tillgodoräkna sig som eget kapital. 

 

Stresstest  Ett test som skall mäta sannolikheten för att en bank 

överlever vid ett stressat scenario. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel kommer inledas med att beröra hur det finansiella regelverket Basel III togs 

fram. Vidare förs en diskussion kring problemet som avslutningsvis leder oss fram till 

studiens huvudsakliga frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 

 

Under det senaste decenniet har restriktionerna för världens banker blivit allt hårdare på 

den finansiella marknaden. Dessa restriktioner har inneburit lägre vinster för banker 

vilket bland annat har lett till kraftigt neddragna bonusar och ökade kostnader för dem. 

Detta syftar främst till att de alltjämt fått stora tillskott av kapital genom betydliga 

stimulanspaket från myndigheter. Här går det att blicka tillbaka ända till 1819 då en 

betydande andel av USA:s banker fallerade. Det ansågs då att det fanns ett behov av att 

inrätta en slags centralbank som skulle kunna stabilisera bankers ekonomi. Först 1913, i 

samband med första världskrigets begynnelse, grundades USA:s nuvarande centralbank 

FED (Federal Reserve) (Paul 2010). Restriktionerna syftar även till hur banker, i 

egenskap av långivare, i vissa fall har valt att avstå bedömningen av sina låntagares 

kreditvärdighet (Bible & Joiner 2009). Detta kan kopplas till hur bostadsmarknaden i 

USA blev upprinnelsen till en global bostadsbubbla under 2008. Privatpersoner som var i 

färd med att köpa ny bostad hade då möjlighet att från banken, via så kallade 

subprimelån
3
, låna stora summor pengar med mycket låga räntesatser. Detta kunde ske 

utan att de behövde ge några direkta garantier för möjligheten att betala sina lån (De 

Bondt 2010). Detta ledde till att en stor andel av USA:s befolkning som varken hade 

något jobb, någon inkomst eller några tillgångar, införskaffade sig en ny bostad med 

hjälp av att binda stora bostadslån. Enligt De Bondt (2010) fick dessa människor senare 

öknamnet NINJA (no income, no jobs or assets). På grund av att detta i sin tur ledde till 

drastiskt ökade bostadspriser hade man som privatperson två alternativ. Antingen var 

man tvungen att sälja sitt hus för att samtidigt betala av sitt bostadslån, eller också var 

man var tvungen att lösa in sena inbetalningar genom att låna mer pengar mot tidigare 

kapitalvinster (Duca, Muellbauer & Murphy 2010). Detta resulterade i enorma 

familjetragedier med ökad arbets- och bostadslöshet som följd. Händelseförloppet är en 

av de anledningar som fick samhället att uppleva den omtalade finanskris som kom att bli 

världsomspännande under hösten 2008.  

 

Den mest grundläggande verksamheten i en bank kan på enklast sätt beskrivas som att en 

bank tjänar pengar genom att vara experter på ut- och inlåning. Banker gör detta genom 

att analysera betalningsförmåga och tillgångar hos en kund som har behov av likviditet. 

Samtidigt diversifierar de sin utlåning på en stor mängd olika aktörer, det vill säga sprider 

sina risker. Denna utlåning finansieras genom flera större och mindre inlånare. Hade inte 

banker funnits hade antagligen möjligheten att låna varit betydligt sämre och 

räntenivåerna hade varit betydligt högre. Detta skulle troligen leda till att vårt samhälle 

hade sett helt annorlunda ut än vad det gör idag. Med hjälp av banker och andra 

finansiella aktörer har finansiering och handel med krediter drastiskt ökat i samhället. 

                                                 
3
 En väsentlig del av bostadslånen som har tagits av hushåll med sämre kreditvärdighet (Riksbanken 2007) 



 

- 4 - 
 

Detta gör att bankers verksamhet har vuxit och samtidigt fått en mer betydande roll i 

ekonomin. Det finansiella systemet är stort och komplext, det har visat sig att banker i 

många fall tar för stora risker i syfte att uppnå en hög avkastning. Det talas stundtals om 

too big to fail (TBTF) (sv. för stor för att fallera), vilket speglar beteendet moral hazard 

(sv. moralisk risk). Allmänheten har tröttnat på att banker tar på sig för stora risker som 

de själva inte behöver betala för och att de istället blir räddade av staten. 

Samhällsdebatterna handlar då och då om skattebetalares förargelse över att vinster i 

banksektorn har privatiserats och förluster socialiserats. Missnöjet visar sig bland annat 

genom olika ockupationsrörelser som exempelvis Occupy Wall Street som protesterar 

aktivt mot flertalet bankrörelser. Dagens moderna samhälle är dock fortsatt beroende av 

krediter, därför kommer finansiella aktörer antagligen ha en fortsatt viktig roll i 

världsekonomin. Eftersom banker visat att de prioriterar lönsamhet framför stabilitet har 

stater och myndigheter tagit fram olika reformer som skall reglera de olika finansiella 

aktörerna. En av de senaste i detta led av reformer är Basel III som togs fram i samband 

med den finansiella krisen 2008. 

 

Baselkommittén, Bank for International Settlements (BIS), startades av 

centralbanksledarna i länderna som representerade G-10 i slutet av 1974. Kommitténs 

medlemmar representerar idag G-20 och består av 27 olika nationer
4
. Dessa länder blir 

representerade av sin centralbank och myndigheter med särskilt ansvar mot 

bankväsendet. Kommittén har inte, och har heller aldrig haft, för avsikt att stifta lagar. 

Istället är syftet att forma breda standarder, riktlinjer och rekommendationer med 

förväntningen att enskilda myndigheter skall tillämpa dessa genom egna detaljerade 

förslag som på bästa sätt skall passa den enskilda nationen. År 1988 beslöt 

Baselkommittén att introducera ett kapitalmätningssystem kallat Basel I. I Basel I 

förespråkades genomförandet av ett ramverk som mäter bankers kreditrisk där banker i 

medlemsländerna skulle ha en kapitaltäckningsgrad på minst 8 % av sina riskvägda 

tillgångar. Sedan Basel I föreslogs har detta ramverk successivt införts, inte bara i 

medlemsländerna utan också i nästan alla länder med internationellt verksamma banker 

(BIS 2009). I februari 2007 introducerades Basel II i Sverige och övriga EU-länder som 

berördes av regelverket. Anledningen till att det utvecklades en ny version av det tidigare 

regelverket berodde främst på att regulatorerna ansåg Basel I vara allt för ”schabloniserat 

och trubbigt”, men det fanns även kritik mot att bankernas kapitaltäckningsgrad inte var 

tillräckligt tillförlitligt som mått. Basel II framstod även i stora drag som ett nytt 

förhållningssätt till risk- och riskhantering (Finansinspektionen 2005).     

 

Basel III, det nuvarande regelverket, är en påbyggnad och ett förtydligande av de gamla 

regleringarna som fanns i Basel I och Basel II. Basel III har tagits fram för att minska 

risken i verksamheten för banker i länderna som tillhör G-20 (The New York Times 

2010). Under finanskrisen 2008 fick världens invånare än en gång smärtsamt uppleva hur 

viktigt det finansiella systemet är för den reala ekonomin. Större och bättre krockkuddar, 

i avsikt att dämpa eller helt förhindra finansiella kriser, ansågs vara nödvändiga. Det är 

efter en analys av Baselkommittén som behovet av dessa krockkuddar tagits fram 

                                                 
4
 Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Hong Kong SAR, Indien, 

Indonesien, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, 

Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA 
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(Riksbanken 2011a). Enligt Finansinspektionen (FI) är de viktigaste områdena de krav på 

likviditet och kapital som Basel III ställer på bankerna (FI 2010). Det är framförallt 

kravet på kärnprimärkapital som höjs i Basel III. Minsta möjliga eget kapital som banker 

får ha är 4,5 % av de riskvägda tillgångarna. Detta är en fördubbling mot vad det tidigare 

regelverket i Basel II krävde. Kapitalbevarande buffert om 2,5 % och en kontracyklisk 

buffert skapar en bättre krockkudde än tidigare. Tanken är att den kontracykliska 

bufferten skall byggas upp under godare tider, då det är högkonjunktur, för att därefter 

skapa möjligheten att ge fallhöjd vid konjunkturnedgångar (Moody’s 2012; Riksbanken 

2010a). Det finns även viss forskning som tyder på att den kontracykliska bufferten skall 

kunna strama åt omfattningen på bankers kreditgivning genom en reducering av 

kredittillväxten under högkonjunkturer (Drehmann & Gambacorta 2012). 

Kapitaltäckningskravet kompletteras även med ett rent bruttosoliditetsmått, vilket innebär 

att en banks eget kapital inte får understiga 3 % av dess totala tillgångar (Moody’s 2012). 

I tidigare regelverk har kraven inte riktat sig mot kärnprimärkapitalet utan framförallt 

riktat sig mot sekundärkapital, det vill säga sådant kapital som är av sämre kvalitet. Den 

finansiella krisen 2008 har dock visat att det är kärnprimärkapitalet som är mest 

tillförlitligt när konjunkturen svänger eller kriser uppenbarar sig (Riksbanken 2011a). 

 

Under hösten 2008 bevittnades hur förtroendet för finansmarknaden fallerade snabbt, 

vilket i sin tur ledde till likviditetsproblem. Bankers möjlighet att hantera 

likviditetsproblem på kort och lång sikt har därför blivit prioriterat i arbetet för att öka 

den finansiella stabiliteten. Basel III arbetar med två typer av likviditetsmått – ett 

kortsiktigt och ett långsiktigt. Den kortsiktiga likviditetsregleringen, Liquidity Coverage 

Ratio (LCR), ställer kravet på banker att deras likviditetsbuffert skall vara minst lika stor 

som nettoutflödet av pengar under 30 dagar i ett stressat scenario (BIS 2010). Förenklat 

sagt skall banker ha tillräckligt med kapital för att själva överleva i 30 dagar. Det 

långsiktiga måttet, Net Stable Funding Ratio (NSFR), begränsar acceptansen på 

skillnaden i löptid mellan tillgångar och skulder. BIS avsikt är att implementeringen av 

Basel III skall införas stegvis med start år 2013 och beräknas vara klar år 2019 

(Riksbanken 2011a). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Människor har från världssamhällets senaste finansiella kris förhoppningsvis dragit 

lärdom av att det är ohållbart att leva på ett berg av skulder. Motivet till att företag och 

privatpersoner skuldsätter sig är att de tillfälligt inte har tillräckliga likvida medel för att 

genomföra en transaktion. Samtidigt skall det finnas någon form av underliggande 

säkerhet vilken skall understryka dess förmåga att betala av de skulder de har. En bank är 

ett vanligt förekommande exempel på en institution som kan agera som borgenär. De 

utgör därför en viktig byggsten för företags och privatpersoners möjlighet, i rollen som 

gäldenärer, att låna pengar idag. För att en finansiell kris inte skall uppträda på nytt 

inträder det nya regelverket Basel III. Då regelverket syftar till ett generellt ökat 

kapitalkrav för banker, ställer vi oss frågan hur dessa aktörer väljer att möta de nya 

kraven. Banker är i allra högsta grad beroende av sitt räntenetto, där utlåningsräntan till 
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kunder måste överstiga inlåningsräntan. Denna marginalstrategi utgör en betydande del 

av bankernas totala lönsamhet idag (Angbazo 1997). 

 

Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) är en så kallad oberoende 

tankesmedja som undersöker framtiden för finansiella tjänster världen över. Dessa gör 

tillsammans med PricewaterhouseCoopers (PwC) årligen en undersökning vid namn 

”Banking Banana Skins”. Undersökningen riktar sig till bankchefer och ansvariga för 

tillsynsmyndigheter. I 2011 års undersökning har kartläggningen gjorts på 710 individer i 

58 olika länder, där bland annat chefer på 20 olika banker från Sverige deltagit. Dock är 

majoriteten av de undersökta från Storbritannien. 69 procent av de tillfrågade består av 

bankirer, 28 procent av observatörer och 3 procent av tillsynsmyndigheter. 

Undersökningen består av tre olika delar där CSFI (2011) i den första delen bett de 

tillfrågade att, med egna ord, svara på vad som oroar dem mest gällande det finansiella 

systemet de kommande två till tre åren. I den andra delen har de bett personerna att 

rangordna en lista med potentiella risker i det finansiella systemet. I den tredje delen har 

de bett individerna betygsätta de förberedelser som finansiella institut valt att göra inför 

de risker som dessa tidigare har identifierat (CSFI & PwC 2011). Nedan finns en 

sammanställning på vilka som ansågs vara de tio främsta potentiella riskerna i Europa för 

2012.  

 

Rangordningen av risker i Europa 2012 (CSFI & PwC 2011): 

 

1. Makroekonomiska risker 

2. Kreditrisker 

3. Likviditet 

4. Tillgång på kapital 

5. Lönsamhet 

6. Politiskt inflytande 

7. Regleringar 

8. Derivat 

9. Bolagsstyrning 

10. Kvaliteten på riskhantering 

I denna uppsats kommer vi att titta närmare på risken ”tillgång på kapital” vilken är den 

mest påtagliga risken för banker i Europa. Denna risk var på motsvarande lista för 

föregående år rankad till en sjätteplats och har med andra ord höjts två placeringar detta 

år (CSFI & PwC 2011). En studie visar på att betydelsen av kvaliteten och kvantiteten på 

bankers kapital, i påverkan på förändringarna i deras utlåning, till större del har 

bagatelliserats. Detta är något som framför allt har gjorts i Europa (Gambacorta & 

Marques‐Ibanez 2011). Europas ökade skulder har lett till att många av de banker som är 

operativa på marknaden helt eller delvis har stängts ute från finansieringsmarknaden. Att 

anskaffa kapital blir allt tuffare och med den nya konkurrensen om kapital står banker 

inte som vinnare idag (CSFI & PwC 2011). Enligt Collins, Shackelford och Whalen 

(1995) skapar ekonomiska problem en ökad efterfrågan på kapital från banker som en 

konsekvens av att kapitaltäckningsgraden minskar. Den ekonomiska problematiken 

skapar även en lägre nettovinst för banker vilket genererar mindre nytt kapital via 
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balanserade vinstmedel. Slutligen kan ekonomiska problem öka bankers kapitalkostnad 

och även påverka deras förmåga negativt vad gäller utfärdande av nyemissioner (Collins, 

Shackelford & Whalen 1995).    

Banker investerar där de får bäst avkastning i förhållande till risk och när nya regler 

förväntas minska bankers vinster blir klimatet allt tuffare inom sektorn (CSFI & PwC 

2011). Det teoretiska problemet om hur bankers ökade soliditetskrav påverkar deras 

risktagande är enligt Berger, Herring och Szegö (1995) en olöst fråga. Klarar man som 

bank inte av att samla in nytt kapital blir konsekvensen att man måste minska sina 

tillgångar, konsolidera eller söka publik finansiering. Alla dessa lösningar följer med 

egna risker, om banker exempelvis tvingas minska sina balansräkningar kommer de göra 

detta genom att sålla för de tillgångar som har högst risk. Detta leder till att bolag som har 

en dålig ställning eller befinner sig i osäkra branscher kommer få det svårare än tidigare 

att exempelvis få tillgång till krediter. En annan risk för banker kan bli att öka 

lönsamheten i syfte att bli attraktiva på marknaden genom att ta på sig större risker i sina 

engagemang (CSFI & PwC 2011). Peura och Keppo (2006) menar på att det är 

underförstått att banker står inför stora kostnader i samband med de placeringsjusteringar 

och kapitaltillskott som de tvingas göra i samband med de ökade kapitalkrav som ställs i 

de finansiella regleringarna. 

Lågkonjunkturen som råder, och tros fortsätta under tiden som det nya regelverket skall 

införas, skapar ytterligare problem. Politiker uppmanar till att banker upprätthåller en 

stabil kreditgivning i syfte att få fart på ekonomin samtidigt som nya regelverk tvingar 

dem att strama åt eller minska sin utlåning. Problemet med tillgång på kapital är dock 

regionsberoende. Det föreligger exempelvis mindre oro i Nordamerika och 

tillväxtmarknader eftersom de inte har ett lika stort beroende av internationell 

finansiering som övriga delar av världen. Respondenter från länder som Kanada och 

Australien rapporterar att tillgången på kapital är god. En nordamerikansk bankregulator 

beskriver exempelvis hur landets banker redan har kapitaliserats om och är nära 20 års 

högsta mätt i likviditet (CSFI & PwC 2011). 

Det finns därför anledning att undersöka vilka möjligheter en mindre svensk bankaktör 

har att anpassa sig till de nya kapitalkraven som ställs i Basel III. Trots att mindre banker 

ofta har gamla och trogna investerare kan det många gånger vara svårare för dem att 

tillskjuta nytt kapital via emissioner än för en noterad bank. Det diskuteras exempelvis 

aktivt i media om att minskade utdelningar och fusioner skall ske bland de mindre 

bankerna i Sverige. Därför vill vi framförallt titta på hur regelverket kan komma att 

påverka en mindre banks roll i det finansiella systemet framöver. Kommer det finansiella 

regelverket Basel III förändra bankers förmåga att anskaffa kapital? 
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1.3 Problemformulering 

 

Mot bakgrund av ovanstående problemdiskussion har vi tagit fram följande 

forskningsfråga: 

 Hur påverkas en mindre banks kapitalanskaffning på grund av Basel III i 

förhållande till de fyra storbankerna
5
?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om en mindre banks kapitalanskaffning påverkas 

annorlunda på grund av Basel III i förhållande till de fyra storbankerna. I sådana fall vill 

vi ta reda på vilka eventuella kostnader detta innebär.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har i denna studie för att avgränsa oss valt Swedbank Sjuhärad som en mindre bank. 

Vi avgränsar oss från enstaka fall hos de fyra storbankerna och behandlar dem endast 

som ett gemensamt kluster. Vi avgränsar oss även från banker vars huvudsakliga 

verksamhet är lokaliserad utanför Sverige. Vi har heller inte för avsikt att bryta ut och 

behandla enskilda poster i bankernas bokslut utan enbart studera det mest övergripande. 

  

                                                 
5
 Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea och Swedbank 
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1.6 Disposition 

 

2. Metod 
 

I metodkapitlet går vi igenom vilket vetenskapligt synsätt vi haft. Därefter diskuterar vi 

val av ansats samt metod. Vi går igenom designen av vår studie och gör en överskådlig 

genomgång av vilken data vi använt. Avslutningsvis diskuteras reliabilitet, validitet och 

källkritik för studien samt hur vi har behandlat von Sydows anställning på Swedbank 

Sjuhärad. 

 

3. Teoretisk referensram 
 

I teoretisk referensram berör vi tidigare forskning inom ämnet. Vi har valt att använda 

oss av agentteorin, Pecking-Order-teorin och Modigliani-Miller-teoremet. Dessa skall 

samtliga förklara vilka bidragande faktorer som ligger till grund för bolags beslut kring 

dess kapitalanskaffning.  

 

4. Empiri 
 

I empirin kommer vi inledningsvis att förklara vilka finansieringsformer som är de 

vanligaste för en bank. Därefter tar vi upp innebörden av det finansiella regelverket 

Basel III och vilka krav det ställer på berörda banker. Avslutningsvis kommer vi att ta 

upp hur de fyra storbankerna och Swedbank Sjuhärad väljer att möta dessa krav samt 

hur regelverket påverkar deras kapitalanskaffning. 

 

5. Analys 
 

I analysen tolkar vi vår insamlade empiri med hjälp av relevant forskning vilken tidigare 

har berörts under teoretisk referensram.  

 

6. Slutsatser 
 

I slutsatsen inleder vi med att svara på vår forskningsfråga och fortsätter därefter med en 

diskussion kring detta. 

 

7. Avslutning 
 

I det avslutande kapitlet reflekterar vi över studien och dess innehåll. Samtidigt lämnar vi 

förslag på vidare forskning som vi anser är intressant efter genomförandet av vår studie. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel går vi igenom vilket vetenskapligt synsätt vi haft. Därefter diskuterar vi val 

av ansats samt metod. Vi går igenom designen av vår studie och gör en överskådlig 

genomgång av vilken data vi använt. Avslutningsvis diskuteras reliabilitet, validitet och 

källkritik för studien samt hur vi har behandlat von Sydows anställning på Swedbank 

Sjuhärad. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Enligt Helenius (1990) är normen i all hermeneutik ”förstå och bättre veta”. Med detta 

menar han att det krävs särskild kunskap om det subjekt och ämne man forskar i. För att 

samla in särskild kunskap, i detta fall empiri, har vi använt oss av en kvalitativ metod. 

Genom intervjuer och texter har vi fått fram empiri som tillsammans med teori tolkats 

utefter ett hermeneutiskt synsätt. Tolkningen av empirin och teorin har gjorts i syfte att 

svara på vår problemformulering. Detta synsätt har enligt Bryman (2009) från början 

tagits från teologin och är utformat för att tolka eller förstå texter. 

  

2.2 Forskningsansats 
 

Basel III har under en period varit ett populärt ämne i media och det har skrivits mycket 

om dess påverkan på banker och den allmänna tillväxten. Genom medias aktivitet kring 

ämnet har det inte undgått oss att till viss del få en förutfattad mening kring vilka effekter 

regelverket kommer få. Via olika mediekanaler upplever vi dock att den generella 

kunskapsbilden är den som berör ytan på Basel III. Därför tycker vi oss inte ha fått någon 

djupare förståelse för dess påverkan på banker i allmänhet och på bankers 

kapitalanskaffning i synnerhet. Vi behövde därför, genom fortsatt inläsning på ämnet, 

fördjupa oss ytterligare innan vi kunde ställa någon slutgiltig forskningsfråga.  

 

Eftersom vi redan från början hade en tes om hur kapitalanskaffningen för en mindre 

bank skulle påverkas genom implementeringen av Basel III skulle en deduktiv ansats 

kunna vara lämpad för studien (Bryman & Bell 2011). För att höja kvaliteten kände vi 

dock att det krävdes vidare studier i empiriskt material innan vi kunde formulera en 

tillräckligt relevant frågeställning. Vi valde därför att blanda induktiv och deduktiv 

ansats. En ansats som kan förknippas med en blandning av deduktion och induktion 

kallas abduktiv ansats. Den abduktiva ansatsen ger oss möjlighet att gå fram och tillbaka 

mellan teori och empiri på ett sätt som vi tycker passar vår studie bra. Även om 

abduktion har en del drag av deduktion och induktion är det varken formellt eller 

informellt någon enkel mix av dessa utan den tillför även nya och helt egna moment 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Med hjälp av detta arbetssätt har vi kunnat skapa en bättre 

förståelse för vår frågeställning genom hela studiens gång. Vi tror oss ha levererat ett mer 

innehållsrikt material genom en abduktiv ansats än om vi använt en ansats med ett 

enkelriktat spår mellan teori och empiri. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att den 

abduktiva ansatsen i realiteten används vid många fallstudiebaserade undersökningar. En 

fördel med att inte använda den abduktiva ansatsen är att man antagligen skulle få en 
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bättre struktur i sitt arbetssätt. Dock tror vi att flexibiliteten i arbetssättet som den 

abduktiva ansatsen möjliggör har ökat kvaliteten på vår studie. 

 

2.3 Undersökningsmetod 
 

I vår kvalitativa metod har vi haft för avsikt, under de besök som vi gjort hos Swedbank 

Sjuhärad för genomförandet av våra intervjuer, att fånga upp de olika handlingar som 

individerna gjort för att hantera Basel III och vilken innebörd dessa handlingar har haft 

och kan komma att få på banken och dess kapitalanskaffning (Nationalencyklopedin 

2012). Enligt Holme och Solvang (1991) innebär kvalitativa metoder en ringa grad av 

formalisering och metoden skall primärt bidra till en bättre förståelse för frågeställningen.  

 

Om en kvantitativ metod skulle användas anser vi att vårt empiriska material skulle få en 

sämre kvalitet eftersom den riktar sig till en större grupp genom kvantifiering. Datan skall 

i en kvantitativ metod kunna uttryckas i siffror samt tal eller andra mängdtermer 

(Halvorsen 1989). Exempelvis tror vi att en banksäljare generellt sett inte har lika god 

insyn i hur banken hanterar verksamhetens frågor rörande Basel III som bankens 

ekonomichef eller riskansvarig.  Därför har vi gjort färre, men mer omfattande intervjuer 

med de personer i banken som anses ha god kunskap och insyn i ämnet. Om vi 

exempelvis hade gjort ett frågeformulär som riktat sig mot alla bankens anställda tror vi 

oss ha fått ett mindre relevant empiriskt material att undersöka i vår studie. I vår 

kvalitativa metod fokuserar vi alltså mer på att samla in och analysera data i form av ord 

än i siffror. Detta gör vi genom djupintervjuer (Bryman 2009). 

 

En fallstudie bygger i sin grundläggande form på ett detaljerat och ingående studium av 

ett enda fall (Bryman 2009). Eftersom vår studie riktar sig till ett fall där en bank 

(undersökningsenhet) jämförs mot ett kluster där de fyra storbankerna inkluderas så blir 

vår studie en fallstudie (Halvorsen 1989). Vi anser att genomförandet av en fallstudie kan 

vara negativt eftersom man som forskare fördjupar sig i ett enda fall vilket kan öka 

sannolikheten för ett tunnelseende. Vi menar dock att en fallstudie blev det bästa 

alternativet för att kunna fördjupa oss och ha möjlighet att leverera bra empiri, analys och 

slutsats till vår studie. För genomförandet av våra intervjuer har vi gjort semi-

strukturerade intervjuer eftersom det enligt Bryman (2009) lämpar sig bra vid en 

fallstudie med kvalitativ metod. Anledningen till detta är att denna intervjuform har 

uppfattats fungera bra då man vill göra en detaljerad granskning av ett specifikt fall. 

 

2.4 Design av vår studie 
 

Insamlingen av empiri genom intervjuer till vår studie har vi gjort hos Swedbank 

Sjuhärad och FI. Detta genom två intervjuer med personal som banken anser har god 

insyn i vilken påverkan Basel III har och kan komma att få på Swedbank Sjuhärad. 

Individerna som intervjuats har blivit utvalda genom att vi först tog kontakt med chefen 

på kapitalförvaltningen, Johan Evertsson, som hänvisade oss till ekonomichefen Jens 

Magnusson som i sin tur hänvisade oss till ytterligare två anställda på Swedbank 

Sjuhärad. Dessa hade enligt Magnusson god insikt i de frågor som berörde vår 

frågeställning. Dock genomfördes bara intervju med en av personerna utöver Magnusson. 
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Anledningen till att båda inte intervjuades är att vi ansåg oss uppnå teoretisk mättnad. 

Vid de två intervjuer som genomfördes med banken fick vi mycket liknande svar och 

ansåg inte att en tredje intervju skulle bidra med någon ytterligare relevant empiri för 

studien. Även intervjun med Uldis Cerps gav ett liknande empiriskt material. Teoretisk 

mättnad uppnås enligt Bryman (2009) bland annat när man inte längre får fram någon ny 

eller relevant data från sitt urval. 

 

Förfarandet ovan innebär att vi använt oss av ett så kallat snöbollsurval till våra 

intervjuer. Ett snöbollsurval går ut på att man genom kontakter får tag på en person som i 

sin tur hänvisar vidare till ytterligare en person och så vidare (Halvorsen 1989). Överlag 

används snöbollsurval i samband med kvalitativa studier (Bryman 2009). Vi inser att 

snöbollsurval ger den intervjuade möjligheten att styra vem som skall bli intervjuad och 

kan på så sätt påverka vilken information vi får till studien. Vi ansåg dock att Magnusson 

hade bättre vetskap än oss kring vilka personer som skulle kunna ge oss mest kvalitativa 

svar på intervjufrågorna. På grund av detta tror vi att ett snöbollsurval har höjt kvaliteten 

på vår empiri. Halvorsen (1989) skriver att ett strategiskt urval som snöbollsurval 

framförallt används för att få intervjua de personer som har störst kunskap inom området 

eller bäst förmåga att uttrycka sig. Detta i syfte att få så hög kvalitet som möjligt på 

informationen. 

 

Vi har även via generaldirektörens sekreterare på FI, Jennie Westerberg, fått kontakt med 

Uldis Cerps som är verksamhetsområdeschef för bankverksamheten på FI. Uldis Cerps 

bidrog genom sin intervju med en generell bild av vilken påverkan Basel III tros kommer 

få på de fyra storbankerna och dess möjlighet att anskaffa kapital. Innan intervjuerna 

ägde rum hade vi haft kontakt med samtliga av de intervjuade på Swedbank Sjuhärad och 

FI via telefon samt e-post.  

 

Eftersom Oskar von Sydow arbetar på Swedbank Sjuhärad har han stundtals innan 

intervjuerna haft kontakt med intervjupersonerna på banken. Studien har dock aldrig 

diskuterats vid dessa tillfällen. Efter genomförda intervjuer har däremot korta 

diskussioner i exempelvis korridoren eller matsalen skett där den tidigare intervjuade 

eller von Sydow valt samtalsämne. Ibland har kompletterande frågor skett och svaren på 

dessa har då antecknats likt Alvessons och Köpings (1993) förfarande. Via e-post har vi 

på förhand bifogat våra intervjufrågor i syfte att kunna få bästa möjliga kvalitet på 

svaren. En stor anledning till att vi gett ut frågorna i förväg är att det torde behövas viss 

påläsning från den intervjuade då många frågor kring Basel III kan anses vara komplexa. 

Vi är dock medvetna om att detta sätt har bidragit till att svaren kan ha blivit något 

annorlunda än om intervjupersonerna varit oförberedda. Vi tror att oförberedda intervjuer 

i vissa fall skulle kunnat ge en mer rättvisande bild av verkligheten. När vi vägde fördelar 

mot nackdelar fann vi trots allt att det var bättre i detta fall att förbereda intervjupersonen 

med våra intervjufrågor. Det förespråkas ibland att göra observationer framför intervjuer 

eftersom det kan ge en mer rättvisande bild (Bryman 2009). Vid intervjuer kan den som 

intervjuas hålla inne med den information han eller hon inte vill dela med sig av. Trots 

detta anser vi att det hade varit svårt att genomföra observationer och att intervjuer är det 

som varit mest tillämpningsbart. Ett annat problem med observationer är enligt Alvesson 

och Köping (1993) att de tar mycket tid i anspråk. Det torde också vara i Swedbank 
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Sjuhärads och FI:s intresse att studien ger en rättvisande bild. Eftersom Basel III är ett 

nytt och komplext regelverk tror vi intresset från banken och FI borde ha motiverat 

intervjupersonerna till att ge en högre kvalitet på svaren.  

 

Under våra intervjuer med Swedbank Sjuhärad satt vi i ett vanligt kundmötesrum. Vi var 

båda närvarande under intervjun. Hela intervjun spelades in samtidigt som vi båda 

antecknade stödord. Vi intervjuade först Jens Magnusson och därefter Peder Wiland, där 

båda intervjuades under samma dag. Mellan intervjuerna hade vi gott om tid att 

sammanställa och diskutera materialet. Vi upplevde att de som intervjuades på banken 

var engagerade och motiverade till att bidra med så mycket hjälp och information som 

möjligt. Eftersom upplägget var att genomföra semi-strukturerade intervjuer hade vi 

löpande en aktiv diskussion med spontana och till viss del förberedda följdfrågor. När 

intervjun var klar fick de båda intervjupersonerna möjligheten att tillägga något som de 

ansåg att vi borde haft med i vårt frågeformulär
6
. 

 

Telefonintervjun med FI gjordes av Marcus Lindbom ensam. Intervjun spelades in och vi 

lyssnade gemensamt igenom och tolkade materialet i efterhand. Intervjupersonen Uldis 

Cerps upplevdes som engagerad och förberedd vid intervjutillfället, även här var 

upplägget semi-strukturerat. Det innebär att en aktiv diskussion med spontana följdfrågor 

skedde löpande under dess gång
7
.  

 

Vi har i vår studie definierat alla svenska banker utöver de fyra storbankerna som mindre 

banker. Swedbank Sjuhärad är enligt Magnusson en medelstor svensk bank, men för att 

generalisera har vi valt att göra definitionen enligt föregående mening. Vi vill motivera 

vårt val av Swedbank Sjuhärad genom bankens storlek - oberoende men i samarbete med 

Swedbank, att banken är publik, området som banken är operativ inom samt deras goda 

samarbetsvilja till vår studie. Bankens storlek kan anses vara lagom stor då den inte är 

bland de minsta bankerna i Sverige vilket hade gjort studien begränsad till vilka 

finansieringsalternativ banken har. Samtidigt är banken tillräckligt liten för att troligen 

påverkas och behöva bemöta regelverket annorlunda mot vad de större bankerna gör. 

Swedbank Sjuhärad har ett samarbete med Swedbank vilket skapar förutsättningar för 

kortsiktig finansiering och tillgång till deras olika tjänster. Swedbank Sjuhärad har 

nyligen blivit publik, bland annat till följd av Basel III, vilket exempelvis ger större 

möjligheter genom fler alternativ att anskaffa kapital. Det visar sig senare i studien vara 

ovanligt, bland annat på grund av svensk sparbankskultur, att vara publik bland Sveriges 

mindre banker. Området Sjuhärad, som Swedbank Sjuhärad är operativt inom, är 

intressant då det enligt oss finns mycket av snabbt växande småbolag och relativt god 

privatekonomi. Inte minst så har Swedbank Sjuhärad visat god samarbetsvilja att bidra 

till studien med information, exempelvis genom att ställa upp på alla de intervjuer som vi 

ansökt om att få genomföra. 

 

                                                 
6
 Frågeformulär för Swedbank Sjuhärad finns tillgängligt i bilaga 2 

7
 Frågeformulär för FI finns tillgängligt i bilaga 1 
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2.5 Primär- och sekundärdata 
 

Primärdata är den data som samlas in till studien och som tidigare inte funnits i andra 

forskningsstudier (Halvorsen 1989). Vår primärdata kommer från de intervjuer som vi 

gjort hos Swedbank Sjuhärad och FI. Det är första gången som intervjuer rörande Basel 

III görs med Swedbank Sjuhärad. Genom närmare inläsning på ämnet har vi sett att det 

för FI skett vid flertalet tidigare studier. Vi har efter sammanställning av vårt empiriska 

material lämnat över de delar av empirin som är hänförligt till respektive intervjuad 

person. De som intervjuats har läst materialet i syfte att säkerställt att inga 

missuppfattningar skett vid sammanställningen. Detta har gjorts i syfte att öka kvaliteten 

på vår primärdata i studien.  

 

Sekundärdatan till vår studie är inhämtad från tidigare forskning via vetenskapliga 

artiklar, relevant facklitteratur, rapporter, Swedbank Sjuhärads och de fyra storbankernas 

årsredovisningar från 2011 samt diverse nyhetsartiklar från flertalet nyhetsskrifter som 

The New York Times och Dagens Industri. Utöver detta har vi använt oss av webbplatser 

så som Riksbanken, FI, Swedbank Sjuhärad samt de fyra storbankerna och Högskolan i 

Borås sökportal ”Summon”. Dessa källor har vid ett tidigare tillfälle i ett annat syfte 

samlats in och bekräftar därmed sin egenskap av sekundärdata (Bryman 2009; Halvorsen 

1989). 

 

Vi har löpande under studiens gång fördjupat oss i den sekundärdata som vi använt oss av 

och fortsatt sökandet av för studien ny sekundärdata. Först har vi nyttjat sekundärdata 

som en kunskapskälla i syfte att få ut så mycket och relevant data som möjligt vid 

insamlandet av vår primärdata. Genom att vi först fördjupat oss i sekundärdata kan vi 

fokusera vår insamling av primärdata inom de områden som vi anser att tidigare data inte 

är tillräcklig för att vi skall kunna besvara vår problemformulering med god kvalitet. 

Efter att vi samlat in vår primärdata har vi fortsatt att behandla sekundärdata. Exempel på 

detta finns under kapitlet analys där vi behandlar de båda. Vi anser att detta varit viktigt 

för att kunna finna eventuella brister i vår information och därmed kunna återgå till våra 

intervjuobjekt för att samla in kompletterande primärdata. 

 

2.6 Källkritik 

 

I vår uppsats har vi använt oss av källor som vi kritiskt granskat och vars innehåll vi i 

största möjliga mån försökt säkerställa är tillförlitligt och relevant för studien. Dessa 

slutsatser har vi dragit genom att ta hänsyn till vilken typ av bok, webbplats eller artikel 

källan avser. Vi har varit noga med att huvudsakligen välja sådana källor som är av 

antingen vetenskaplig eller fackmässig karaktär eftersom vi anser att dessa höjer studiens 

kvalitet. I de fall källorna inte kategoriseras som något av ovanstående framgår det tydligt 

i vår referenslista. Då vårt uppsatsämne berör ett regelverk som är planerat men inte 

implementerat ännu, har vi naturligt valt att inte använda oss av allt för gamla källor. Vi 

har dock tyckt det varit viktigt att kunna visa på samband mellan färsk empiri och sådan 

teori som är av skiftande ålder, både ny som gammal. Detta för att upptäcka eventuella 

varierade synsätt över tid.  
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2.7 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabiliteten bestäms efter hur mätningarna genomförs och hur noggrant vi bearbetar 

informationen. En studie har hög reliabilitet om olika och oberoende mätningar har 

samma eller ungefärligen samma resultat (Holme & Solvang 1991). Enligt Bryman 

(2009) försöker forskare som använder sig av en kvalitativ metod generellt tona ner eller 

helt bortse från betydelsen av reliabilitet. Anledningen är att det torde vara svårt att 

replikera exempelvis en observation eller semi-strukturerad intervju. Vi anser att det är 

förståeligt varför man lägger en liten vikt vid reliabilitet i en kvalitativ studie. De som 

intervjuats till studien kommer troligen ändra uppfattning kring vilken påverkan Basel III 

kommer att ha allt eftersom regelverket åldras och man får se vilka verkliga effekter det 

kommer få på banker. Därför har vi inte gjort något anspråk på vilken reliabilitet vår 

studie har. 

 

Halvorsen (1989) översätter validitet med giltighet eller relevans. Han menar att 

utmaningen för att nå en hög validitet är att samla in relevant data för den 

problemställning forskarna arbetar med. Vi anser att vi igenom hela vår studie lagt en stor 

vikt vid att följa en röd tråd utefter den frågeställning vi har. Vi anser att vår insamlade 

empiri och teori är relevant för frågeställningen. Detta har i sin tur lett fram till analyser 

och slutsatser som mäter det vi har för avsikt att mäta. Studiens stabilitet bör därför vara 

hög.  

  

2.8 Oskar von Sydows anställning på Swedbank Sjuhärad 
 

Oskar von Sydow påbörjade sin anställning på Swedbank Sjuhärad under sommaren 

2009 som banksäljare. Därefter under 2010 arbetade von Sydow som aktiemäklare och 

bytte under 2011 och framåt till kapitalförvaltare. Vi måste vara medvetna om att studien 

kan påverkas av von Sydows anställning. Likt Alvesson och Köping (1993) har vi som 

gjort studien haft olika koppling till det studerade objektet Swedbank Sjuhärad. Lindbom 

har haft ett större avstånd till banken och har på så sätt genom ett kritiskt tänkande kunnat 

öka kvaliteten vid insamling av det empiriska materialet. Studien kan även tillgodogöra 

sig av vissa potentiella fördelar genom von Sydows anställning. Den kan bland annat ha 

bidragit till bankens goda samarbete till intervjuer. Von Sydow har genom sin närvaro 

även kunnat på ett smidigt sätt kontrollera olika frågetecken som har uppstått under 

studiens gång. Liksom Alvesson och Köping (1993) uttrycker tycker vi att närheten till 

det företag vi samlat empiri från har gett ett ökat förtroende från de som intervjuats och 

på så sätt lett till ett bättre och mer rättvisande informationsutbyte vid genomförandet av 

våra intervjuer. 
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel berör vi tidigare forskning inom ämnet. Vi har valt att använda oss av 

agentteorin, Pecking-Order-teorin och Modigliani-Miller-teoremet. Dessa skall samtliga 

förklara vilka bidragande faktorer som ligger till grund för bolags beslut kring dess 

kapitalanskaffning.  

3.1 Agentteorin 

 

Informationsasymmetrin som uppstår mellan företags interna och externa investerare 

spelar en viktig roll i de flesta av teorierna som berör bolags kapitalstruktur (Bessler, 

Drobetz & Grüninger 2011). Jensen och Meckling (1976) beskriver ett agentförhållande 

beståendes av en eller flera personer (principaler) vilka sysselsätter en annan person 

(agent). De förstnämnda utför någon form av tjänst på sin egen bekostnad vilket 

involverar auktoritet i att delegera beslut till agenten. Förutsatt att de båda individerna 

nyttomaximerar finns det anledning att tro att agenten inte alltid kommer agera i 

principalens intresse (Jensen & Meckling 1976). Agentförhållandet kan även förklaras 

som ett Principal-Agent-problem och uppstår ofta av två olika anledningar: imperfekt 

information eller felaktiga incitament mellan principalen och agenten (Alexander 2006). 

Imperfekt information uppstår då principalen inte i tillräckligt stor utsträckning kan 

övervaka agenters agerande. Incitamenten förklarar skillnader i agentens och principalens 

intressen och det går omöjligt att observera agentens agerande efter den observerbara data 

som finns. Detta är på grund av att det finns andra faktorer som är med och påverkar 

agerandena, där en del till och med är slumpmässiga (Alexander 2006). Principalen har 

däremot möjlighet att hämma intresseskillnaderna gentemot agenten, bland annat genom 

att införa övervakningskostnader vilka har för avsikt att begränsa agentens avvikande 

aktiviteter. Utifrån en principals perspektiv är det dock generellt osannolikt att en agent, 

genom inga som helst kostnader, gör optimala beslut (Jensen & Meckling 1976). I 

bankers fall står myndigheter för ovanstående övervakningskostnader. Den stora massan 

av intressenter (exempelvis anställda, kunder och leverantörer), vilkas välbefinnande 

beror på banksektorns välmående, är också beroende av en välreglerad och övervakande 

banksektor (Alexander 2006).     

 

Crutchley och Jensen (1996) har studerat hur informationsasymmetri och agentvariabler 

påverkar årliga förändringar i företags skuldpolitik. Med hjälp av att analysera detta går 

det att bestämma vilka grunder som ligger bakom företagens val av kapitalstruktur 

(Anderson & Prezas 2003). Den asymmetriska informationen som är kombinerad med de 

transaktionskostnader som uppstår vid nyemissioner kan påverka två olika typer av 

relativa kostnader. Dels kostnaderna för att använda sig av intern kontra extern 

finansiering, men även kostnaderna för att använda sig av skulder kontra eget kapital. 

Agentproblemen som uppstår mellan aktieägare och kreditorer leder till att marknadens 

kapitalkrav ökar (Berger, Herring & Szegö 1995).  Det framgår således i vissa studier att 

skuldfinansiering har förmågan att lösa asymmetriska informationsproblem (Anderson & 

Prezas 2003). Anderson och Prezas (2003) förutsätter att företags insiders har bättre 

information kring sitt företags framtidsutsikter än andra marknadsaktörer. De antar på så 

vis att ett företags marknadsvärde, givet goda framtidsutsikter, kan påverkas positivt om 
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insiders kan hitta ett trovärdigt sätt att förmedla detta ut till marknaden. Eftersom 

skuldfinansiering är kostsamt kan kapitalstrukturbeslut åstadkomma ovanstående 

signaleringseffekter (Anderson & Prezas 2003). Crutchley och Jensen (1996) har kommit 

fram till att institutionella ägare märkbart påverkar företagens skuldpolitik, något som 

speciellt kunde märkas av i början av 1990-talet. Det bevisar i sin tur att institutioner 

genom delägares aktivitet gör skillnad i hur företagen styrs.  

 

3.1.1 Moral hazard 

 

Moral hazard uppstår då en individ är ansvarig för en annan individs intresse, men har 

incitamentet att sätta sitt intresse före den andres. Det kan exempelvis handla om att man 

som företag tar finansiella risker som en annan part sedan får överta, det vill säga risker 

som man inte hade utsatt sig för om man själv hade fått stå för konsekvenserna (Dowd 

2009). Eftersom en banks insättare inte har tillräcklig information kring risken bakom 

bankens tillgångar, har denne heller inte möjlighet att ha en fullbordad tillsyn av banken. 

På grund av detta existerande informationsgap mellan banker och dess insättare uppstår 

moral hazard. Detta innebär i sin tur att bankens ägare (företagsledare) har möjlighet att 

avlägga bankens risk på tredje part och erhåller emellertid den vinst som uppstår på grund 

av det riskaktiga beteendet (Alexander 2006). 

 

Ett exempel som McIlroy (2008) tar upp behandlar de amerikanska bankernas sätt att 

låna ut pengar med sin start på 1970-talet. Utlåningsinstitut som till exempel Freddie Mae 

och Freddie Mac, vilka i sin tur var uppbackade av staten, lånade ut pengar till personer 

som i annat fall inte skulle ha råd att betala tillbaka dem. Ifall låntagarna inte skulle ha 

möjlighet att betala tillbaka lånen kunde utlåningsinstituten förlita sig på att staten hjälpte 

dem med finansieringen. Banker följde detta koncept och hade därmed möjlighet att 

avlägga sitt lån på andra banker och var inte i behov av att veta om kunder var kapabla 

till att betala tillbaka sina lån eller inte eftersom bankerna själva inte stod för den 

egentliga utlåningen. Detta gav upphov till ett beteende som McIlroy (2008) kallar för 

”originate and distribute model”
8
 vilket han påstår skapar ett allvarligt problem av moral 

hazard. Dowd (2009) menar på att det inte är någon överdrift att den grundläggande 

ekonomiska strukturen i samhället har utvecklats på det sätt den gjort på grund av en 

genomsyrande moral hazard. 

 

Moral hazard kan även uppstå mellan tillsynsmyndigheter och bankens företagsledare. 

Problemet här är huruvida en tillsynsmyndighet kan utforma regeringsstrukturer som 

reducerar de sociala kostnaderna som uppstår i och med bankers risktagande. Exempelvis 

utgör lender of last resort (LOLR) ett skyddsnät vilket tillåter banker att sprida sina risker 

till antingen regulatorerna eller till sina insättare (Alexander 2006). Tillsynsmyndigheter 

kan då inte kontrollera i vilken utsträckning bankers resurser används till sådana 

aktiviteter som inte tillhör bankens normala och som utgör lägre kvalitet på dess 

tillgångar (Mishra & Urrutia 1995). Ett av dessa problem innefattar bankers 

insättningsgaranti som framkallar deras beteende av moral hazard. Samtidigt som det 

ökar bankers risktagande minskar det tillsynsmyndigheternas inflytande vilket leder till 

                                                 
8
 Lån som ompaketeras och säljs vidare i form av värdepapper (Riksbanken 2008) 
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en ökad tolerans för de institut som har problem (Kaufman 2006). Gries, Sievert och 

Wieneke (2004) förklarar hur moral hazard kan dämpas genom centralbankens roll som 

övervakande myndighet på interbankmarknaden, det vill säga den marknad där banker 

lånar pengar från varandra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Centralbankens effekter på informationskostnader i interbankhandeln (efter Gries, Sievert 

och Wieneke 2004, s. 165) 

 

3.1.2 Adverse selection 

 

Adverse selection (sv. snedvridet urval) är den process där oönskade medlemmar av en 

population beståendes av köpare och säljare är mer benägna att frivilligt delta i ett utbyte. 

Uttrycket kommer ursprungligen från försäkringsbranschen på grund av att utbytet 

mellan ett försäkringsbolag och en enskild konsument inte faller till lika fördel (Frank 

2006). Den ena parten har med andra ord möjlighet att utnyttja den andre partens 

ovetskap kring objektet vid en affär. 

 

Stein (1998) har utvecklat en modell som grundar sig på adverse selection i bankers 

förvaltning av tillgångar och skulder. Han menar på att bankers jobb är komplicerat 

eftersom enskilda investerare inte är lika välinformerade om bankens befintliga tillgångar 

som bankens ledning är. Beroende på vilken typ av skuld banken emitterar för att 

finansiera sig själv kan detta skapa adverse selection vilket i sig stör bankens möjlighet 
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att göra positiva nuvärden vid lån. Ifall banken helt och hållet kan finansiera sig via 

försäkrade insättningar uppstår ingen adverse selection och deras utlåningsbeteende 

påverkas då inte heller. Skulle däremot möjligheten till försäkrade insättningar begränsas, 

måste banken vända sig till icke-försäkrade finansieringskällor och problemen med 

adverse selection är då ett faktum (Stein 1998). Chakraborty och Yilmaz (2011) har 

studerat hur problemet med adverse selection kan minska genom att företag löser in 

konvertibla skuldebrev. 

 

3.2 Pecking-Order-teorin 

 

Pecking-Order-teorin är en teori som ursprungligen kommer från den asymmetriska 

information som idag existerar på de finansiella marknaderna. Bortsett från de 

transaktionskostnader som uppstår vid utfärdande av nya värdepapper måste företagen 

acceptera de kostnader som uppkommer på grund av den asymmetriska informationen. På 

så sätt kan emitterade värdepapper bli undervärderade till följd av den asymmetriska 

information som ofta förefaller i samband med nyemissioner. Vidare förutspår teorin en 

hierarkisk ordning i ett bolags finansieringspolicy. Denna ordning styrs av sådana 

finansieringskällor som är minst utsatta för informationskostnader och som samtidigt 

innebär en mindre risk. Vid val av olika finansieringsalternativ är internt genererade 

medel det företag föredrar mest, följt av kortfristiga och långfristiga skulder med låg 

respektive hög risk (Lo´pez-Gracia & Sogorb-Mira 2008). Det sista alternativet är nytt 

kapital och är den finansieringskälla som är associerad med högst informationskostnader 

(Lo´pez-Gracia & Sogorb-Mira 2008; Bessler, Drobetz & Grüninger 2011). 

 

Det finns således två regler att följa enligt Pecking-Order-teorin, den första är att använda 

sig av intern finansiering. Det har visat sig att det finns ett positivt samband mellan 

företags nyemissioner och övervärderade aktier och ett motsvarande samband i det 

omvända förhållandet. Genom att använda intern finansiering slipper företagsledare 

bekymra sig om investerares eventuella skepticism till företagets värdering på grund av 

den asymmetriska informationen (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2010). 

Teorins andra regel utgår från att emitteringen av värdepapper först och främst sker på de 

med störst säkerhet. Trots att investerare är rädda för felprissättningar av både skulder 

och eget kapital är rädslan för detta mycket högre när det gäller eget kapital. 

Företagsobligationer har förhållandevis låg risk i jämförelse med eget kapital eftersom 

ifall ingen finansiell oro uppstår har investerare möjlighet till en fast avkastning. Pecking-

Order-teorin förklarar att om extern finansiering är ett behov skall emittering av skulder 

prioriteras före emittering av eget kapital. Det är endast när företagets skuldkapacitet är 

förbrukad som de kan överväga att använda eget kapital (Hillier et al. 2010). 

 

Pecking-Order-teorin bygger på tre grundade slutsatser. Den första slutsatsen säger: 

”There is no target amount of leverage”, varje företag väljer en hävstångseffekt baserat 

på sina finansieringsbehov (Hillier et al. 2010). Först och främst finansierar de projekt 

med hjälp av sin balanserade vinst vilket i sig skall minska den procentuella delen av 

skulder i kapitalstrukturen (Hillier et al. 2010; Cleary & Sean 2005). Detta för att 

lönsamma projekt som är internt finansierade ökar både det bokförda och 
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marknadsmässiga värdet på eget kapital. Ytterligare projekt finansieras med skulder 

vilket således ökar skuldnivån. I något läge kommer företagets skuldkapacitet ta slut och 

kommer på så sätt lämna utrymme för aktieemission. Beloppet för hävstången bestäms 

alltså slumpartat av tillfälliga projekt och företagen har därför inget mål på vad 

förhållandet mellan skulder och eget kapital skall vara (Hillier et al. 2010). Det har även 

visat sig att det finns samband mellan företags utdelningar och skulder. De företag som 

gör utdelning anser att nyemissioner är obetydliga, vilket leder till att skulder är en 

avgörande variabel vid investeringsbeslut för dessa företag (Fama & French 2002).   

 

Teorins andra slutsats säger: ”Profitable firms use less debt” (Hillier et al. 2010). Med 

detta menas att lönsamma företag genererar pengar internt inom företaget och behöver av 

denna anledning inte använda sig av någon extern finansiering i samma utsträckning. 

Eftersom företag generellt sett omformar externt kapital till skulder, kan lönsamma 

företag förlita sig på lägre skulder (Hillier et al. 2010). 

 

Den tredje och sista slutsatsen för teorin säger: ”Companies like financial slack” (Hillier 

et al. 2010). Pecking-Order-teorin baseras på svårigheterna med att få företagets 

finansiering till en rimlig kostnad. En skeptisk aktieägare har som grundsyn att en aktie är 

övervärderad om företagsledningen i ett bolag försöker emittera fler aktier, detta leder i 

sin tur till att bolagets aktiepris faller. Idén bakom ”financial slack” är att företag skall ha 

tillgång till kapital i förväg för att kunna möjliggöra en finansiering av framtida 

lönsamma projekt redan idag (Hillier et al. 2010). Det vill säga, företag bör använda 

ändamålsenliga buffertar för att kunna utesluta extern finansiering via kapitalmarknaden 

vid den tidpunkt då behovet uppstår. Nackdelen med detta enligt Hillier et al. (2010) är 

att ett allt för stort kassaflöde kan bidra till företagsledares ägnande åt slösaktiga 

aktiviteter. 

 

Forskarna Hyun och Rhee (2010) har, genom att använda Pecking-Order-teorin, 

undersökt hur banker väljer att anskaffa nytt kapital. De har kommit fram till att om en 

banks beslut fattas av dess befintliga aktieägare, finner banken det fördelaktigt att nå en 

högre kapitaltäckningsgrad genom att minska sina riskfyllda tillgångar. Detta trots att 

möjligheten för kapitalanskaffning finns genom att sälja nya aktier till allmänheten. 

Vidare beskriver Hyun och Rhee (2010) att detta resultat erhålls utan att det blir någon 

form av kostnad för nyemissioner. Därför styrs inte bankers ovilja av att finansiera med 

eget kapital enbart genom denna kostnad. I de fall det sker en ökad reglering för bankers 

kapitaltäckningsgrad och i de situationer då banker har en relativt liten mängd långfristiga 

lån eller dålig ekonomi, väljer de oftast att minska sina tillgångar. Om så är fallet anser 

Hyun och Rhee (2010) att bankregleringar bör beaktas med stor försiktighet eftersom 

ökad kapitaltäckningsgrad kan resultera i kreditåtstramning. De båda forskarna menar på 

att Basel-regleringarna är något som gör detta än mer möjligt. 

 

Det har även framkommit att Pecking-Order-teorin är mer applicerbar i små och 

medelstora bolag (SMEs) än i större eftersom det visar sig vara betydligt högre nivåer av 

asymmetrisk information i SMEs (Villamil 2010; Newman, Gunnesse & Hilton 2011). 

Detta går framförallt att se i bolag med relativt kort företagshistorik där investerare kan 

fatta färre beslut som bygger på historisk information. Det finns även tecken på att ägare 
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till SMEs tenderar att vara mycket motvilliga till att mista kontrollen över sin 

affärsverksamhet, något som nya finansiärer skulle kunna förorsaka (Newman, Gunnesse 

& Hilton 2011).  

     

3.3 Modigliani-Miller-teoremet 

 

Modiglianis och Millers teorem (M & M) kommer ursprungligen från de två forskarna 

Franco Modiglianis och Merton H. Millers redogörelse i sin vetenskapliga artikel ”The 

cost of capital, corporation finance and the theory of investment”, där de redogör för 

företags kapitalstruktur (Modigliani & Miller 1958). Hillier et al. (2010) anser att M & M 

troligtvis är den viktigaste slutsatsen inom företagsfinansiering och att den är 

utgångspunkten för den moderna företagsfinansieringen. Enligt Modigliani och Miller 

(1958) finns det tre olika sätt för ett företag att finansiera sig på - antingen emitterar 

företaget aktier, finansierar sig via lån eller också finansierar de sig genom internt 

genererade vinstmedel. I M & M finns två olika påståenden, numrerade som ett och två. 

Dessa har undersökts i relation till antagandet om att det inte existerar några skatter 

(Modigliani & Miller 1958). Det har även gjorts ett antagande där de existerar 

(Modigliani & Miller 1963). Det första påståendet handlar om hur företag väljer att 

finansiera sig, det vill säga hur allokeringen mellan eget kapital och skulder skall se ut för 

att maximera bolagsvärdet. Detta bygger i sin tur på att det finns en perfekt 

kapitalmarknad där det varken existerar några skatter, transaktions- eller agentkostnader. 

I det andra påståendet undersöks varför skuldsättningsgraden inte har någon inverkan på 

den totala kapitalkostnaden (Modigliani & Miller 1958). 

 

Merton H. Miller (1995) har cirka 40 år efter sin slutsats av M & M studerat ifall 

teoremet är applicerbart i bankers verksamhet och huruvida bankindustrin skiljer sig åt 

från andra branscher med avseende på teoremets påståenden. Miller (1995) menar på att 

eget kapital kan vara dyrt kapital att anskaffa, speciellt för mindre banker. Däremot påstår 

han att detta inte på något sätt skulle motsäga M & M:s antaganden. Dessa säger endast 

att företag ogärna får inneha eget kapital, däremot inte de facto att eget kapital inte får 

öka. Miller (1995) förklarar att en ökning av nytt kapital under vissa omständigheter 

endast innebär att företaget flyttar dess förmögenhet från de gamla aktieägarna till 

obligationsinnehavarna. Den största skillnaden mellan banker och andra organisationer är 

att den övervägande delen av bankers kapital består av inlåningskonton. Miller (1995) 

förklarar att i tidigare akademisk banklitteratur ses regeringens insättningsgaranti för 

bankerna ofta som en subvention. Detta gör det möjligt för bankerna att anskaffa 

penningmedel för en kostnad som är lägre än en lämplig riskjusterad sådan. I tidigare 

litteratur enligt Miller (1995) sades det även att denna fördel skulle ge bankerna 

möjlighet att kunna finansiera så stora tillgångar som möjligt med minsta tänkbara 

soliditet. Detta är dessutom en stor del av andemeningen i Modiglianis och Millers 

vetenskapliga artikel ”Corporate income taxes and the cost of capital: A correction” 

(1963) där M & M får ytterligare en dimension, hur teoremet påverkas av skatter. Miller 

(1995) ställer även sig kritisk till det faktum att bankernas kapitalkrav, som exempelvis är 

formade via Baselregleringen, gör att bankerna enkelt väljer att öka sina krav på de 

personer som står i skuld till dem, det vill säga deras låntagare. Han menar på att det inte 
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är självklart om huruvida mycket närmre samhället egentligen har kommit vad gäller att 

sätta effektiva gränslinjer (Miller 1995).  
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4 Empiri 
 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att förklara vilka finansieringsformer som är de 

vanligaste för en bank. Därefter tar vi upp innebörden av det finansiella regelverket 

Basel III och vilka krav det ställer på berörda banker. Avslutningsvis kommer vi att ta 

upp hur de fyra storbankerna och Swedbank Sjuhärad väljer att möta dessa krav samt 

hur regelverket påverkar deras kapitalanskaffning. 

4.1 Finansieringsformer för en bank 

 

Banker kan finansiera kapital på ett flertal olika sätt. Nedan specificeras vilka de 

vanligaste finansieringsformerna är och bland annat vilka som är aktuella för att kunna 

tillgodose kraven som ställs i Basel III. 

4.1.1 Eget kapital 

 

En bank kan bland annat anskaffa eget kapital genom genererade vinster i verksamheten. 

Vinster som inte delas ut hamnar efter bokslutet under eget kapital i balansräkningen. 

Denna form av eget kapital är av högsta kvalitet och kan därför räknas in under kraven på 

kärnprimärkapital som Basel III ställer. Ett annat sätt att anskaffa eget kapital är genom 

nyemission. Att göra en nyemission innebär att ett företag emitterar ut nya aktier som 

tecknas av intressenter. Summan av tecknade aktier räknas därefter in i verksamheten 

som eget kapital. Även genom en nyemission får banker ut det som Basel III definierar 

som kärnprimärkapital (Riksbanken 2010b). 

 

4.1.1 Kort finansiering 

 

Finansiering via inlåning på konto i en bank är en skuld mellan banken och den 

privatperson eller företag som är ägare av likviden. Banken använder i sin tur dessa 

pengar i sin verksamhet och lånar ut dem till andra kunder för finansiering av bland annat 

bostadslån. En checkkredit är ett konto som finns tillgängligt hos långivaren för 

övertrassering till en förbestämd nivå. Detta är ett enkelt och snabbt sätt att få tillgång till 

likviditet för låntagaren. Nackdelen är att när krediten utnyttjas är den ofta dyr i 

förhållande till andra lån och fördelen blir att krediten är relativt billig så länge den inte 

utnyttjas. Interbank är bankernas interna marknad för räntebärande papper och valuta 

(Riksbanken 2011d). 

  

4.1.2 Obligationer och certifikat 

 

En obligation är ett skuldebrev som ges ut av bland annat banker och större företag. En 

obligation kan vara konstruerad på olika sätt beroende på vilket syfte den skall fylla. En 

vanlig typ av obligation är ett förlagslån som går att finna under kategorin hybridlån. 

Hybridlån genererar kapital som är ett mellanting mellan lånat kapital och eget kapital 
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(Dagens Industri 2009). Förlagslån är ett långfristigt lån utan säkerhet. På grund av dess 

konstruktion hamnar förlagslånet under andra obligationer i prioriteringen för vem som 

skall bli återbetald vid en konkurs. Däremot hamnar förlagslånet över aktieägare i 

konkursboet (SEB 2012a). Förlagslånet var innan Basel III tillkännagavs en populär 

finansieringsform för banker. Anledningen är att banker då kunde tillgodogöra sig lånet 

som eget kapital. Men kraven på kvaliteten av kapitalet som finns i Basel III gör att 

förlagslånen till viss del förlorar sitt tidigare syfte för bankerna. Ett certifikat är precis 

som en obligation ett skuldebrev som ges ut av banker eller andra större företag. 

Skillnaden mellan obligationer och certifikat är att certifikatet har en löptid som är ett år 

eller mindre (Swedbank 2012a). 

 

4.1.3 Konvertibla skuldebrev 

 

Konvertibla skuldebrev eller CoCos (Contingent Convertible bonds) som det kallas är ett 

skuldebrev som kan konverteras till aktier. För att en konvertering till aktier skall ske 

behöver kapitalbasen minska till en vid emissionen bestämd nivå. Vid en eventuell 

konvertering så kommer alltså det konvertibla skuldebrevet att ge samma effekt som en 

nyemission hade gett. Instrumentet är relativt nytt och under januari 2013 inväntas ett 

beslut från FI på hur man som bank kan komma att få tillgodogöra sig produkten. 

Förhoppningen från storbankerna enligt Thomas Backteman är att CoCos kommer att 

kunna tillgodoräknas under eget kapital av högsta kvalitet (Dagens Industri 2012).   

 

4.2 Basel III – de globala kapitalkraven 

 

I november 2010 skrev representanter för G20-länderna på ett avtal om att ett finansiellt 

regelverk vid namn Basel III skulle komma att gälla för samtliga tillhörande länder i 

gruppen (King & Tarbert 2011). Sedan tidigare har regelverken Basel I och Basel II varit 

aktuella som ett riktmedel för hur banker skall förhålla sig kring kapitalbuffertar etcetera. 

Basel III är en vidareutveckling av kraven, bland annat med fokus på bankernas 

kärnprimärkapital där deras totala kapital delats upp i ett så kallat primär- och 

sekundärkapital. Kärnprimärkapitalet är sådant kapital som banker har störst säkerhet i, 

vilket därmed inbegriper mest tillförlitlighet. Därutöver har Baselkommittén valt att öka 

kvoten för hur stor andel av bankernas tillgångar som skall finansieras med deras eget 

kapital (King & Tarbert 2011). Med andra ord avses bankernas kapitaltäckningsgrad att 

höjas gentemot tidigare regleringar. I de tidigare regelverken har det i princip uteslutande 

funnits mikroekonomiska tillsynsregler, det vill säga sådana som berörs på individnivå. 

Det har därmed tidigare inte implementerats några motsvarande tillsynsregler med 

makroekonomisk prägel. I Basel III kommer det dock införas tillsynsregler som täcker 

båda dessa områden. Efter att ha fått perspektiv på finanskrisen 2008 har omvärlden 

insett att en del av de bakomliggande orsakerna beror på bankers allt för stora 

risktagande. Dessa risker kallas ofta för systemrisker och är en gemensam nämnare för 

fluktuationer i det finansiella systemet. Regulatorerna har därför i det nya regelverket valt 

att införa restriktioner som är tänkta att förebygga sådana risker. Restriktionerna är 
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uppbyggda i form av så kallade kontracykliska buffertar och globala kvoter för 

skuldsättningsgraden hos banker (King & Tarbert 2011). 

 

Kapitalkraven delas in i två olika klasser, Tier 1 och Tier 2 (sv. lager 1 och 2), vilka kan 

beskrivas som två uppdelade skikt i bankernas totala kapital. Implementeringen kommer 

att ske stegvis vilket också innebär att nedanstående krav inte börjar gälla förrän den 

slutliga implementeringen äger rum (Riksbanken 2011a). 

 

4.2.1 Tier 1 

 

Det första skiktet, Tier 1, är i sig uppdelad i två stycken olika delar. Den ena delen kallas 

för Common Equity Tier 1 (sv. kärnprimärkapital
9
) vilken motsvarar bankens eget 

kapital
10

 och där kvoten skall utgöra minst 4,5 % av riskvägda tillgångar. Syftet med att 

införa denna kvot på kapital är för att banker skall tendera att helt eller delvis upphöra 

med den stora exponeringen av värdepapperstransaktioner som sker i dagsläget (Lyons & 

Casey 2011). Det finns även krav på hur detta kapital skall klassificeras från BIS: 

 

”represent the most subordinated claim in the liquidation of a bank; have a 

perpetual principal; not be bought back, redeemed, or cancelled; have dividend 

features that are entirely discretionary at the option of the bank; be recognized 

under applicable accounting standards as equity; and be issued as part of an 

arms-length transaction with a third party.” (King & Tarbert 2011) 

 

Vid uträkningen av ovanstående kvot på 4,5 % för eget kapital skall vad gäller de 

immateriella tillgångarna, förutom inteckning av servicerätter, dras av. Detta medför att 

exempelvis posten goodwill kommer inkluderas i detta bortfall och kan komma att bli en 

viktig fråga vid framtida förvärv (Lyons & Casey 2011). Den andra delen kallas för 

Additional Tier 1 (sv. tilläggsprimärkapital
11

) och innehåller mestadels bankers 

preferensaktier som är underordnare till insättare, allmänna borgenärer och förlagslån 

(Lyons & Casey 2011). Av riskvägda tillgångar skall denna del utgöra minst 1,5 % (King 

& Tarbert 2011). 

 

4.2.2 Tier 2  

 

Medan kapitalkravet i Tier 1 fungerar som en slags krockkudde, fungerar Tier 2 mer för 

att kunna absorbera en eventuell insolvens från bankens sida. Skiktet skall bestå av 

efterställda skulder och ett eget kapital som är av lägre klass. Det skall utgöra minst 2 % 

av bankens riskvägda tillgångar och består därmed sammanlagt en fjärdedel av de båda 

skikten, Tier 1 och 2 (King & Tarbert 2011). BIS klassificerar vilka krav som gäller för 

Tier 2: 

                                                 
9
 Översättning gjord av FI (2012) 

10
 Eget kapital av hög kvalitet som i huvudsak innefattas av aktiekapital och genererade vinstmedel 

(Riksbanken 2010b) 
11

 Översättning gjord av FI (2012) 
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”...the instrument at issue is subordinated to depositors and general creditors; is 

neither secured nor guaranteed by the bank; has no credit sensitive dividend 

features; was issued to a third party in an arms-length transaction; and has no 

features that permit investors to accelerate payments in cases of insolvency, 

liquidation, or bankruptcy.” (King & Tarbert 2011) 

 

4.2.3 Liquidity Coverage Ratio 

 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) är en likviditetsreserv för bankerna vilken innebär att de 

skall ha tillräckligt stora likvida tillgångar i ett scenario där finansieringsmarknaderna är 

så gott som stängda under 30 dagars tid. I detta sammanhang är de likvida tillgångarna 

huvudsakligen lika med statspapper, men även till viss del säkerställda obligationer. I ett 

läge där likviditetsproblem skulle uppstå för en enskild bank, har de möjlighet att omsätta 

sina likvida tillgångar och kan där med också möta de utflöden som sker under perioden. 

Bankerna är dessutom tvungna att hålla de likvida tillgångarna i samma valuta som de 

förväntade utflödena (FI 2011b). 

 

4.2.4 Net Stable Funding Ratio 

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR) är ett slags komplement till LCR. Detta skall vara ett 

mer långsiktigt och strukturellt mått och innebär att banker i större omfattning skall 

finansiera långsiktiga tillgångar med långsiktiga skulder där syftet är att minska den 

löptidsfinansiering de utför sedan tidigare (FI 2011b). 

 

4.2.5 Buffertar 

 

Utöver kärnan av kapitaltäckning som finns i Tier 1 och 2 har det införts kapitalbuffertar 

som är tänkta att bankerna skall bygga upp under högkonjunkturer för att i sin tur kunna 

använda som reservkapital under framtida lågkonjunkturer (Walker 2011). Dessa 

buffertar går att dela in två grupper, kapitalbevarande och kontracykliska buffertar. 

 

4.2.5.1 Kapitalbevarande buffertar 

 

De kapitalbevarande buffertarna skall utgöra 2,5 procentenheters påslag på Common 

Equity Tier 1, det vill säga sammanlagt 7 % eget kapital av riskvägda tillgångar. Under 

oroliga tider finns det risk för att banken inte kan bära upp ovanstående procentuella nivå 

och måste därför vara beredda på att åtgärda detta i form av aktieåterköp samt reducering 

av utdelningar och personalbonusar. Det är viktigt att myndigheterna i respektive land 

kontrollerar att dessa åtgärder faktiskt genomförs utifall att bankerna inte skulle göra det 

på eget bevåg. Om en bank exempelvis skulle ha en buffert på endast 1,5 % av totalt 

kapital, hade de varit tvungna att reservera 60 % av årets resultat till efterföljande år 
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vilket således begränsar storleken på ”discretionary distributions”
12

 till 40 % (King & 

Tarbert 2011). 

 

 Kapitalbevarande buffert 

Andel 

kärnprimärkapital 

och 

tilläggsprimärkapital, 

Tier 1 (i procent) 

Existerande buffert 

(i procent) 

Minimikapitalkravet 

(andel av bankers 

resultat som de är 

skyldiga att inneha 

för uppbyggande av 

buffert) 

”Discretionary 

distributions” 

(motsvarande 

utdelningar och 

personalkostnader) 

4,5 - 5,125 0 - 0,625 100% 0% 

> 5,125 - 5,75 0,625 - 1,25 80% 20% 

> 5,75 - 6,375 1,25 - 1,875 60% 40% 

> 6,375 - 7,0 1,875 - 2,5 40% 60% 

> 7,0 2,5 0% 100% 

 

Tabell 1. Kapitalbevarande buffert (efter King och Tarbert 2011, s. 5) 

 

4.2.5.2 Kontracykliska buffertar 

 

Kontracykliska buffertar skall finnas till för att minska storleken på de förluster som kan 

ske i banksektorn efter större tillgångsbubblor. Dessa förluster förorsakas ofta av bankers 

omfattande kreditgivning i högkonjunktur. Med andra ord finns det för avsikt att 

förhindra en ökning i den systemrisk som banker utsätter sig för (King & Tarbert 2011). 

 

4.3 Basel III – Sveriges kapitalkrav 

 

Enligt Basel-III-överenskommelsen är det upp till varje medlemslands myndighet 

huruvida kraven sätts specifikt, så länge de inte understiger de generella kraven. Det är 

dock inte beslutat om medlemsstaterna skall ha rätt enligt lag att ställa högre 

kapitaltäckningskrav än de som kommer föreskrivas i EU-lagstiftningen (Riksbanken 

2011b). I Sveriges fall kommer kraven för de fyra storbankernas kapitaltäckningsgrad att 

höjas. Genom de höjda kraven avser Riksbanken att minska systemrisken i det svenska 

finansiella systemet samt öka förtroendet för det svenska bankväsendet (Riksbanken 

2011b). Därför har Baselkommittén för banktillsyn upprättat regler för att identifiera G-

SIB
13

 (Global Systemic Important Banks), det vill säga globalt systemviktiga banker 

(PwC 2011). Sverige har gjort en motsvarande kategorisering för svenska banker som 

kan anses vara systemviktiga, SIB (Systemic Important Banks), och har även infört ett så 

kallat SIB-påslag för dessa. Detta påslag avser alltså ett ökat krav för bankernas 

kärnprimärkapitalgrad. Från och med 2013 är kärnprimärkapitalgraden 10 % för de 

svenska storbankerna exklusive en kontracyklisk buffert om upp till 2,5 %. Motsvarande 

                                                 
12

 Motsvarar utdelningar och personalkostnader (The Guardian 2009) 
13

 En benämning för de globalt systemviktiga bankerna där kriterierna för att vara detta bland annat 

omfattar internationell aktivitet, storlek, systemberoende/finansiell infrastruktur och komplexitet (PwC 

2011) 
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siffra från och med 2015 skall vara 12 % respektive 2,5 % (Riksbanken 2011c). Enligt 

Uldis Cerps
14

, verksamhetsområdeschef för bankverksamheten på FI, gäller detta krav i 

nuläget även för samtliga banker i Sverige, alltså även för mindre banker. Han säger även 

att Sverige avser att införa en kortare implementeringsperiod än de sex år (2013-2019) 

som Basel-överenskommelsen säger. Enligt Cerps beror detta bland annat på att Sveriges 

banker redan idag klarar kapitalkraven enligt full Basel III.  

 

 
Figur 2. Framtida krav på kärnprimärkapital för de svenska storbankerna i jämförelse med kraven i 

Basel III (Riksbanken 2011b, s. 2) 

 

Ett skäl till att Riksbanken, Finansdepartementet och FI insisterar att öka kraven för de 

fyra storbankerna är bland annat marknadens förutsättande om att storbankerna har en 

implicit garanti från staten (ofta förknippad med TBTF) som leder till att de kan få 

billigare finansiering än annars. Denna implicita statsgaranti kan i sin tur leda till felaktig 

prissättning av krediter och därmed medföra att kredittillväxten blir för hög som 

resulterar i obalanser i det finansiella systemet (Riksbanken 2011b).    

 

4.4 De fyra svenska storbankerna 

 

De fyra storbankerna har en ägarbild där Handelsbanken är den minsta av dem med cirka 

100 000 aktieägare (Handelsbanken 2012). Därefter i storleksordning kommer 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) med cirka 285 000 aktieägare (SEB 2012b) följt 

av Swedbank med cirka 320 000 aktieägare (Swedbank 2012b) och till sist Nordea vilka 

är störst med cirka 475 000 aktieägare (Nordea 2010). 

  

                                                 
14

 Uldis Cerps, verksamhetsområdeschef bank FI, telefonintervju [2012-03-07] 
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De fyra storbankerna i siffror 

(enhet: miljoner) Handelsbanken Swedbank SEB Nordea 

Antal aktieägare 0,1 0,3 0,3 0,5
15

 

Antal privatkunder - 4,1 4,0 9,4
16

 

Antal företagskunder - 0,3 0,4 0,5
17

 

Total omsättning 32 809 SEK 33 515 SEK 37 686 SEK 85 509 SEK 

 
Tabell 2. Faktaruta över de fyra storbankerna

18
 (Nordea 2010; Handelsbanken 2012; SEB 2012b; 

Swedbank 2012b; Nordeas årsredovisning 2011; Handelsbankens årsredovisning 2011; SEB:s 

årsredovisning 2011; Swedbanks årsredovisning 2011) 

 

Den största banken sett till antalet svenska kunder är Swedbank med cirka 4,1 miljoner 

privatkunder och knappt 0,3 miljoner företagskunder (Swedbanks årsredovisning 2011). 

För SEB uppgår denna siffra till 4 miljoner privatkunder och 0,4 miljoner företagskunder 

(SEB:s årsredovisning 2011). Nordea har en motsvarande fördelning på cirka 9,4 

miljoner privatkunder och 0,5 miljoner företagskunder, fast då utspridda i Norden 

(Nordeas årsredovisning 2011). Vad gäller bankernas omsättning är även här 

Handelsbanken minst med knappt 33 miljarder kronor och Nordea störst med drygt 85 

miljarder kronor (Handelsbankens årsredovisning 2011; Nordeas årsredovisning 2011). 

  

4.4.1 Bankernas anpassningar till Basel III 

 

Enligt FI:s stresstest av storbankerna (2011a) finns det i dagsläget inte något behov för en 

förstärkning av storbankernas kapitaltäckning. På grund av den finansiella oro som har 

legat världen i fatet visar det sig dock att investerare i extrema perioder kräver en 

markant högre nivå på bankers kapital än de lagstadgade krav som tagits fram. Det är 

därför av stor angelägenhet att bankerna erhåller en god kapitalberedskap även för 

osannolika scenarier. Med andra ord skall bankerna ha konkreta planer för att kunna 

förbättra sin kapitaltäckning inom en rimlig tidsperiod. FI anser att de svenska 

storbankerna har en sådan beredskap idag (FI 2011a). 

 

Cerps förklarar hur storbankerna förhåller sig till Basel III. Cerps menar på att 

kapitalkravet inte skall vara lika högt för alla banker, storbankerna skall ligga på den 

högre nivå som FI har signalerat. Han säger också att det är riksdagens och regeringens 

roll att säkerställa huruvida kraven skall vara högre gentemot det generella lagkravet och 

förklarar på så vis att det är fullt möjligt att ställa högre krav. Han menar vidare på att det 

är viktigt att Sverige kan göra nationella regleringar på de systemviktiga bankerna. Cerps 

förklarar att FI har en relativt stor roll då de har i uppgift att hitta externa risker som kan 

påverka samhället i stort och har samtidigt möjlighet att kräva ytterligare kapital eller 

bedöma fler risker än vad regelverket explicit täcker. 

 

                                                 
15

 Motsvarar aktieägarantalet i Sverige, Danmark och Finland 
16

 Privatkunder fördelade i Norden 
17

 Företagskunder fördelade i Norden 
18

 Egen tabell 
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”Vissa banker kan bli systemviktiga under vissa förutsättningar. Vilka är det? 

Både Carnegie och Kaupthing Bank ansågs vara systemviktiga under krisen 

2008, men hade en balansräkning på kanske kring 10 miljarder kronor.” (Cerps 

2012-03-07) 

 

Cerps menar på att det är viktigt att fundera över ett scenario där andra banker än de fyra 

storbankerna kan omfattas av ett inte lika stort SIB-påslag. Enligt honom har 

departementet inte satt ned foten gällande vilket SIB-påslag de andra bankerna förtjänar 

och förklarar att detta är något som borde komma upp i återrapporteringen i början av 

sommaren. Cerps menar vidare på att EU har generellt beslutat att tillämpa Basel III på 

alla typer av banker, men att Basel-överenskommelsen främst gäller för stora 

gränsöverskridande banker snarare än för mindre institut. Cerps förklarar att 

medlemsländerna har valt varsitt tillvägagångssätt vad gäller Basel-implementeringen, 

där till exempel USA har valt ett och Japan ett annat. Med andra ord är det lite upp till var 

och en av länderna att bestämma sitt förfarande, men EU har bestämt att Basel III skall 

gälla alla finansiella institut vilket bland annat är av konkurrensskäl. I Sverige har det 

signalerats att likviditet, LCR, inte kommer ha några övergångsregler utan skall införas 

direkt från år 2013. Eftersom Sveriges banker redan är så pass välkapitaliserade behöver 

de inte heller ha någon lång implementeringsperiod av de högre kapitalkraven i Basel III. 

Enligt Cerps har FI gjort bedömningen att en tidig implementering ligger både i deras 

eget intresse vad gäller stabilitet och konsumentskydd, men även i bankernas intresse. 

Cerps menar dock på att det i dagsläget inte går att uttala sig om alla direkta detaljer 

eftersom att den internationella implementeringen inom EU, som skall ske genom två 

åtskilda åtgärder – ”Capital Requirements Directive” och ”Capital Requirements 

Regulation” – inte är färdiga ännu. Cerps beskriver vidare att det inte heller går att tala 

om exakt hur implementeringen skall ske och hur proportionalitetsprincipen, som enligt 

honom trots allt borde finnas med, skall uttrycka sig. Vad gäller storbankerna menar han 

på att FI sagt att de skall se fram emot en tidig Basel-implementering, vilket är något som 

har bestämts och kommunicerats externt. De mindre instituten är istället mycket beroende 

av hur förhandlingarna i Bryssel går till. Cerps säger att detta är något som borde 

kommuniceras inom några månader eftersom det inte finns utrymme för så många fler 

diskussioner innan regelverket skall träda i kraft vid årsskiftet 2012/2013. 

 

4.4.2 Kapitalstruktur och kapitalanskaffning 

 

Banker lever i dag i en begränsad utsträckning på sitt eget kapital och överlever till 

övervägande del på sitt räntenetto. För att öka eget kapital måste man antingen öka 

internt (ett ökat rörelseresultat) eller externt eget kapital
19

. Ett ökat rörelseresultat för 

banker sker antingen genom en ökning i räntenettot eller genom en ökning i 

provisionsnettot. Det sistnämnda är oftast summan av intäkter och kostnader vid olika 

former av banktjänster utöver själva in- och utlåningen. Storbankerna finansierar sig idag 

mestadels via inlåning från allmänheten (FI 2011b). De har gemensamt ökat sin utdelning 
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från år 2010 till 2011 med knappt 20 %
20

. Vad gäller storbankernas totala emittering av 

skulder
21

 har denna ökat med cirka 19 %
22

 från år 2010 till 2011. De riktade 

nyemissionerna till aktieägarna uppgår däremot inte till någon betydande storlek och har 

heller inte förändrat sig nämnvärt mellan åren (Handelsbankens årsredovisning 2011; 

Nordeas årsredovisning 2011; SEB:s årsredovisning 2011; Swedbanks årsredovisning 

2011). 

 

Michael Wolf
23

, Swedbanks VD, pratar om samhällets senaste kritik mot banker – att 

banker knappt får tjäna några pengar längre. Wolf tycker att denna kritik är överdrivet 

debatterad och att man som bank riskerar missa viktigare delar i den rad av åtgärder som 

behövs göras för att förhindra en liknande situation som uppstod under finanskrisen 2008.  

 

”Begränsar man vinsten hos banker är risken att vi inte har några aktieägare 

kvar eftersom de inte garanteras få någon avkastning på sitt insatta kapital. Jag 

hade i alla fall inte valt att investera några pengar i en sådan bank. Våra 

aktieägare är viktiga för bankens externa finansiering.” (Wolf 2012-03-09) 

 

 
Figur 3. Ett cirkeldiagram över storbankernas finansieringskällor (efter FI 2011b, s.12) 

 

Enligt Cerps på FI är det viktigt att komma till insikt i att det finns skillnader mellan de 

större och mindre bankerna som beror på att stora banker har möjlighet att ta till sig 

                                                 
20

 Procentsatsen har räknats ut genom en jämförelse mellan de fyra storbankernas totala rörelseresultat 

dividerat med deras totala utdelning som finns tillgängliga i respektive banks kassaflödesanalys under de 

berörda åren 2010 och 2011 
21

  Exempelvis obligationer och förlagslån 
22

 Procentsatsen har räknats ut genom en jämförelse mellan de fyra storbankernas totala emitteringar av 

skulder som finns tillgängliga under finansieringsverksamheten i respektive banks kassaflödesanalys för de 

berörda åren 2010 och 2011 
23

 Michael Wolf, Verkställande Direktör Swedbank, föreläsning Swedbank Sjuhärad i Borås [2012-03-09] 
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kapital från kapitalmarknaden. På grund av detta har de också lite olika strukturer på sina 

balansräkningar. Stora banker är mycket mer beroende av kapitalmarknadsfinansiering än 

mindre banker. Cerps menar på att detta har sina fördelar, men att det också medför sina 

risker. Han tror dock inte att Basel III kommer göra någon särskilt stor skillnad på de 

strukturella skillnader som redan finns idag. Vidare tror han att det kommer bli vissa 

förändringar i bankernas affärsmodeller på sikt, men menar på att detta inte har så mycket 

att göra med skillnaden mellan storbanker och mindre banker, utan mer hur banker 

generellt sett kommer hantera sådant som exempelvis löptidsmatchningsrisker (NSFR). 

När den nya likviditetsregleringen införs kommer det ställas mycket högre krav på 

löptidsmatchningen. Detta är enligt Cerps en fråga som alltså inte har så mycket att göra 

med storleken, utan snarare en effekt som kommer drabba banker i största allmänhet. 

 

”Man måste inse att en av orsakerna till den finanskris som vi hade för några år 

sedan, vars konsekvenser vi fortfarande lever med, är att bankerna i princip var 

underkapitaliserade och hade dålig likviditetsriskhantering.” (Cerps 2012-03-

07) 

 

Cerps menar på att likviditeten var ett riskområde som tidigare inte var internationellt 

reglerat. Istället fanns det en massa lokala regleringar där likviditeten i systemet var 

otillräcklig i kombination med en otillfredsställande likviditetsriskhantering. Detta 

innebär att reglerarna behöver införa en rad åtgärder för att förbättra 

likviditetsriskhanteringen inom banksektorn. Det har vidtagits vissa åtgärder genom 

förändringar i kapitaltäckningsdirektiven och det har sedan 2008 introducerats kvalitativa 

likviditetsriskhanteringskrav, men nu i och med Basel III tillkommer det även mer 

kvantitativa likviditetsriskhanteringskrav enligt Cerps. Detta gäller exempelvis 

implementeringen av LCR, som kommer att implementeras i Sverige från och med nästa 

år. På sikt kommer NSFR som skall säkerställa att bankerna har bättre löptidsmatchning 

på tillgångar. Denna kommer alltså att implementeras lite längre fram, men är enligt 

Cerps trots allt en viktig komponent i det generella förfarandet till en förbättrad 

likviditetsriskhantering. 

 

4.5 Swedbank Sjuhärad 

4.5.1 Företagsbeskrivning 

 

Swedbank Sjuhärad är en mindre bank som bedriver sin verksamhet huvudsakligen inom 

Sjuhärad. Stundtals sträcker sig verksamheten bortom Sjuhärads gränser men då i en 

begränsad utsträckning. Swedbank Sjuhärad har funnits under olika namn sedan det 

grundades år 1831 och är Sjuhärads näst äldsta företag. Banken började sin verksamhet 

under namnet Sparbanken Borås och har via flera olika förvärv av andra sparbanker vuxit 

och blivit ledande aktör på bankmarknaden inom Sjuhärad. Swedbank Sjuhärad har idag 

enligt Jens Magnusson
24

, ekonomichef på Swedbank Sjuhärad, cirka 200 anställda 
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 Jens Magnusson, ekonomichef Swedbank Sjuhärad, personlig intervju [2012-03-16] 
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utplacerade på tio kontor
25

 runt om i Sjuhäradsbygden inklusive huvudkontoret på 

Allégatan i Borås. År 1995 ombildades Sparbanken Borås till aktiebolag. Anledningen 

till ombildandet är att banken efter en bred svensk bankkris i början av 1990-talet blivit 

lidande och blev därför tvungna att ta in nytt externt kapital i verksamheten. Genom 

ombildningen skapades en ny ägare som kom att heta Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Stiftelsen går in som huvudägare i banken och minoritetsägare blir Sparbanken Sverige 

(senare Swedbank).  Senare säljer stiftelsen även ut en mindre del av sina aktier till en 

personalstiftelse som har i syfte att ge personalen ett ägande i banken för att öka 

motivationen hos anställda. År 2007 byter banken namn till Swedbank Sjuhärad och idag 

ser ägarstrukturen ut enligt bilden nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

Figur 4. Ägarstrukturen i Swedbank Sjuhärad
26

 (Swedbank Sjuhärad 2011, s.59) 

 

Swedbank Sjuhärad styrs av en bolagsstyrelse som har sitt säte i Borås. Tanken är att 

kunden skall dra nytta av den kunskapen som banken har om den lokala marknaden. 

Genom att centrera sin verksamhet och olika tjänster inom Borås skapar banken korta 

beslutsvägar och erbjuder på så sätt en snabbhet och flexibilitet i den dagliga 

verksamheten. Swedbank Sjuhärad sköter exempelvis sin telefonbank i egen regi, medan 

system som deras internetbank köps in av Swedbank. Under 2011 hade Swedbank 

Sjuhärad en marknadsandel i privatmarknaden på cirka 50 procent med 115 000 stycken 

kunder. På företagsmarknaden uppgick marknadsandelen till cirka 40 procent med 5000 

stycken kunder (Swedbank Sjuhärads årsredovisning 2011). 

 

Swedbank Sjuhärad i siffror 

Antal ägare 3 

Antal privatkunder 115 000 

Antal företagskunder 5 000 

Total omsättning 515 075 000 SEK 

 
Tabell 3. Faktaruta över Swedbank Sjuhärad

27
 (Swedbank Sjuhärads årsredovisning 2011) 

 

Stiftelsen har som främsta ändamål och syfte att stärka bankens konkurrenskraft på 

marknaden samt att bevara och utveckla sparbanks- och föreningsbanksrörelsernas idéer 

och värderingar. Stiftelsen bidrar till bland annat forskning, utbildning, idrott och kultur 
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 Fristad, Dalsjöfors, Svenljunga, Kinna, Sätila, Bollebygd, Sandared och Borås (3) (Swedbank Sjuhärads 

årsredovisning 2011) 
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genom att dela ut pengar som genererats via bankens verksamhet. Under åren 1998 – 

2011 har cirka 1100 mottagare fått nästan 163 miljoner kronor att dela på 

(Sparbanksstiftelsen 2012).  

4.5.2 Bankens anpassningar till Basel III 

 

Enligt Magnusson på Swedbank Sjuhärad har FI uttalat sig om att kraven som finns i 

regelverket Basel III kan komma att behöva tolkas olika för stora respektive små banker. 

Främsta anledningen till detta menar han är att de större bankerna är systemviktiga. 

Magnusson säger att om en större bank i Sverige skulle ansöka om konkurs skulle det få 

för stora negativa effekter på den svenska ekonomin. De fyra storbankerna är alltså för 

stora för att få misslyckas (TBTF). Det är därför motiverat, menar Magnusson, att de 

större bankerna lyder under ett starkare regelverk som skall leda till ökad stabilitet och 

mindre svängningar i konjunkturen. Magnusson säger även i intervjun att de större 

bankerna i Sverige har fler alternativ att anskaffa kapital än vad de mindre har. De har 

exempelvis en bredare ägarbild, större kreditmöjligheter via bland annat interbank och de 

använder sig i en högre grad av den internationella finansmarknaden för upplåning av 

kapital. De större bankerna har alltså vissa stordriftsfördelar jämfört med de mindre 

bankerna när det kommer till deras kapitalanskaffning.  

 

Peder Wiland
28

, riskansvarig på Swedbank Sjuhärad, vill dessutom understryka att det 

inte bara handlar om svårigheter med att anskaffa kapital. Han menar att den 

”regeltsunamin” som följer med Basel III kommer leda till stora problem för många av de 

mindre bankerna. Det är krav på administrativa uppgifter och regelanpassningar som 

torde öka kostnaderna väsentligt för mindre banker. Wiland menar att förändringen är så 

stor att många av de mindre bankerna inte kommer klara att bedriva verksamheten på 

samma sätt som de tidigare gjort bara på grund av att det krävs så mycket mer 

administration. De större bankerna kan alltså även här tillgodogöra sig utav 

stordriftsfördelar eftersom många av dessa tjänster redan är på plats sedan tidigare i deras 

organisationer. Den kostnadsökningen som tillkommer för att utöka detta ytterligare för 

storbankerna blir dessutom procentuellt betydligt mindre än för de mindre bankerna. 

Både Wiland och Magnusson menar alltså att det vore troligt med mildare krav på mindre 

banker framöver i relation till de fyra storbankerna. FI har än så länge endast flaggat för 

att mildare krav för de mindre bankerna bör ske, men Swedbank Sjuhärad har i dagsläget 

inte fått någon konkret sådan indikation att följa. Banken arbetar alltså idag för att 

anpassa sig till samma regelverk som de större bankerna gör. 

 

4.5.3 Fördelar och nackdelar med att vara en mindre bank under Basel III 

 

Magnusson upplever Swedbank Sjuhärad som lagom stor. Med detta menar han att andra, 

ännu mindre banker, kan ha problem med att exempelvis ge ut obligationer. Anledningen 

till detta är för att obligationsprogrammet antagligen skulle bli för litet för att vara 

intressant på finansmarknaden. Kostnaderna för sådana program kan också bli för stora 
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procentuellt i förhållande till de mindre bankernas verksamhet. Magnusson tror även att 

de mindre bankerna generellt kan vara något sämre förberedda för regelverket än 

storbankerna. Storbankerna har fler olika avdelningar och funktioner vilket gör att de har 

möjligheten att ligga i framkant av utvecklingen. Regelverket som det ser ut idag är 

anpassat för större banker och tar inte hänsyn till begränsningarna som finns hos de 

mindre aktörerna på marknaden. Magnusson upplever dock att Swedbank Sjuhärad är 

tillräckligt stora för att vara intressanta i ett exempelvis MTN-program (Medium Term 

Note). Ett MTN-program är ett upplåningsprogram som enligt Magnusson ger banken 

möjligheten att emittera olika typer av obligationer. MTN-programmet syftar till att 

förlänga den genomsnittliga löptiden på upplåningen i banken samt sprida denna på flera 

olika typer av investerare.  Detta fick banken bevisat för sig genom att de två emissioner 

som gjordes under hösten 2011 har blivit fulltecknade (Swedbank Sjuhärads 

årsredovisning 2011). 

 

Wiland säger att den absolut största fördelen Swedbank Sjuhärad har är att man klarar av 

att möta de administrativa kraven inom sin egen organisation med sin egen personal. De 

banker som är mindre än Swedbank Sjuhärad tror Wiland kommer få stora problem med 

dessa krav. Han menar att proportionalitetsprincipen har försvunnit när det kommer till 

detta. Wiland tycker inte att det är rimligt att små banker skall ha samma krav på 

exempelvis compliance
29

 (sv. regelefterlevnad) som storbankerna har. En tydlig fördel 

som Magnusson ser med att vara en mindre bank i förhållande till de fyra storbankerna är 

att man har en mer övergripande intern kontroll på sin verksamhet. I en större bank finns 

det ingen som klarar att sköta hela bokslutet utan det måste delas upp på flera olika delar 

i organisationen. Enligt Magnusson gör detta att de tappar översikten och inte klarar av 

att länka samman de olika delarna fullt ut. 

 

Wiland tror att det kommer bli färre banker framöver och att det framförallt är de mindre 

bankerna som då kommer minska i antal. Han poängterar dock att det inte går att utesluta 

att exempelvis förändrat konsumentbeteende skulle kunna favorisera mindre banker 

framöver. Enligt Magnusson kommer varken uppköp eller fusioner av svenska banker 

vara någon vanligt förekommande åtgärd på grund av de ökade kapitalkraven som ställs i 

Basel III. De flesta mindre bankerna i Sverige är välkapitaliserade säger han. Magnusson 

menar istället att minskningen i antalet banker snarare i sådana fall skulle komma att bero 

på olika typer av administrativa krav som följer med regelverket, exempelvis bankernas 

rapportering av finansiell information. 

 
En tydlig risk med Basel III som Magnusson ser är att den förväntade minskade 

lönsamheten i banker kan leda till ett minskat intresse från investerare. En annan risk som 

Magnusson ser med regelverket Basel III finns hos bankers kunder. Detta eftersom 

banker kommer att behöva höja sina marginaler, det leder till att bankens ökade kostnader 

faller på kunderna. Magnusson menar att detta bland annat kommer leda till att det blir 

svårare att låna till sin bostad eller att starta upp en ny verksamhet. Han tror att det 

kommer finnas en tydligare skillnad mellan kunder med hög och låg kreditrisk framöver. 

                                                 
29

 Genom att Swedbank och dess medarbetare följer lagar och övriga bestämmelser, inklusive interna 

instruktioner, som styr verksamheten, inte bara i bokstavlig mening utan med insikt om det bakomliggande 

syftet, medverkar Swedbank inte i affärer som kan strida mot gällande regelverk (Swedbank 2012c) 
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En kund som har en sämre betalningsförmåga (hög kreditrisk) kommer troligen få betala 

betydligt mer än tidigare i förhållande till en kund med låg kreditrisk. Swedbank Sjuhärad 

har alltså som en förebyggande åtgärd medvetet minskat risken i sina engagemang. Detta 

har de gjort genom att bland annat tacka nej till affärer som tidigare antagligen hade varit 

av intresse för dem.  

 

Magnusson ser även att likviditetskraven kan leda till nya risker. För att klara 

likviditetskraven kommer banken behöva göra vissa åtgärder. En av dessa är att köpa 

svenska statspapper. En risk som Magnusson ser här är att det finns begränsat med 

svenska statspapper vilket gör att svenska banker troligen kommer behöva köpa 

utländska statspapper. Att handla med utländska statspapper bidrar bland annat med 

valutarisk och ökade transaktionskostnader. Wiland ser en påtaglig risk i de modeller som 

skall användas för att beräkna risker på sina engagemang. Felet som han ser med dessa 

modeller är att de alltid kan tolkas eller framställas olika. En modell som tolkas olika 

mellan två aktörer kan exempelvis komma att leda till konkurrensfördelar för någon av 

dem. Det finns en viss frihet i hur dessa modeller skall tolkas vilket gör att banker kan 

välja att åter försöka dölja risken i sin verksamhet. Detta möjliggörs genom att de tolkar 

modellen på ett sätt som favoriserar deras egen verksamhet. 

 

4.5.4 Förändringar i kapitalstrukturen  

 

Swedbank Sjuhärad har enligt Wiland ökat sitt egna kapital genom att i förhållande till 

resultatet procentuellt delat ut mindre till sina ägare än de gjorde innan. Under 2011 

delade banken ut 30 miljoner kronor. Samma summa delades ut även 2010, men då med 

en högre procentuell andel i relation till deras rörelseresultat (Swedbank Sjuhärads 

årsredovisning 2011). Swedbank Sjuhärad har därför gjort en lägre procentuell utdelning 

under 2011 gentemot föregående år. Anledningen till detta är enligt Magnusson inte 

endast på grund av Basel III, det började redan innan finanskrisen i skuggan av den 

”regeltsunamin” som föll över banker. Utöver ökat resultat och minskade utdelningar 

finns även möjligheten för banken att ge ut hybridlån eller göra nyemission. Wilands 

bedömning är att nyemission inte är aktuellt för banken idag. Swedbank Sjuhärad skulle 

enligt Wiland kunna emittera ut förlagslån men han upplever det inte som aktuellt i 

nuläget. 
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Figur 5. Ett cirkeldiagram över Swedbank Sjuhärads finansieringskällor

30
 (Swedbank Sjuhärads 

årsredovisning 2011, s.18) 
 

Den största skuldposten för svenska banker är enligt Magnusson inlåning på konto. 

Denna skuldpost blir dock än mer dominant ju mindre bankerna blir. Utöver inlåning på 

konto har Swedbank Sjuhärad nyligen startat ett MTN-program. Att endast använda sig 

av inlåning på konto är det absolut billigaste sättet att finansiera sina skulder på, men 

Magnusson menar att det i teorin är ett väldigt osäkert sätt. Anledningen till detta är att 

inga pengar är bundna, kunderna kan i teorin ta ut all inlåning som banken har under 

nästa dag. MTN-programmet är alltså ett mindre lönsamt alternativ som banken använder 

sig av till inlåning men som syftar till att ytterligare höja stabiliteten i banken. Under 

2011 var första året som banken genomförde emissioner inom MTN-programmet, dessa 

emissioner uppgick till sammanlagt 550 miljoner kronor. Detta är även bankens första 

emission av obligationer någonsin (Swedbank Sjuhärads årsredovisning 2011). 

Swedbank Sjuhärad har även en checkkredit hos Swedbank som de kan nyttja om så 

skulle behövas. Wiland menar dock att de ser checkkrediten som ett kortsiktigt alternativ 

eftersom durationen är kort. Den korta durationen gör att banken inte kan tillräkna sig 

krediten i de likviditetskrav som ställs i Basel III. 

4.5.5 Kostnader vid kapitalanskaffning 

 

Vid behov av nytt eget kapital menar Magnusson att nyemission troligen skulle vara det 

enklaste sättet. Även om den fasta ägarbilden i Swedbank Sjuhärad bidrar till 

långsiktighet i besluten hade det ändå varit kostsamt med för mycket eget kapital. 

Anledningen till detta är att lönsamhetsmålen är samma för Swedbank Sjuhärad som för 

de fyra storbankerna över tid. Wiland påpekar att även om stiftelsen är en långsiktig 

ägare så måste banken ändå tjäna pengar för att det skall vara intressant för stiftelsen att 
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ha kvar sitt ägande. Både Magnusson och Wiland säger i genomförda intervjuer att 

nyemission hade varit ett enkelt sätt att ta in nytt eget kapital men att det däremot hade 

varit dyrt. För att minska kostnaden hade banken istället kunnat emittera ett hybridlån 

men detta anser de inte vara aktuellt. Wiland säger i vår intervju att han ser en ökad 

förståelse från ägare för minskade utdelningar från banker. Att ägare har ökad förståelse 

för att utdelningarna minskar i förhållande till resultatet leder därför till att det blir det 

mest attraktiva sättet för banken att ta in nytt eget kapital. Wiland menar på att banken 

måste respektera tiden det tar att ta in nytt eget kapital genom minskade utdelningar samt 

att möjligheten för att genomföra detta bland annat kan försvåras beroende på rådande 

konjunkturläge.  

 

En stor skillnad för banken under de senaste åren är att inlåning har blivit betydligt 

dyrare, säger Wiland. Detta beror framförallt på att riskpremien har gått upp samt att det 

har skett en ökad konkurrens. Wiland menar att krisen i Europa har lett till ett minskat 

förtroende för banker. Även om svenska banker har en begränsad exponering mot den 

europeiska krisen menar Wiland att alla banker ändå smittas av den. På grund av minskat 

förtroende har banker blivit en mindre intressant investering. Detta har lett till att priset 

på pengar gått upp på marknaden vilket därmed orsakat dyrare inlåning. Magnusson 

säger i genomförd intervju att regelverket Basel III tvingar många banker att minska sina 

balansräkningar. Detta gör att många företag måste söka sig till finansmarknaden för att 

låna upp nytt kapital. För bankerna innebär detta att det finns fler konkurrenter som slåss 

om samma peng på marknaden vilket således leder till att priset på pengen stiger. Banker 

idag konkurrerar alltså i högre grad om pengar på finansmarknaden mot de företag som 

de tidigare i sin egen verksamhet själva lånade ut till. Ytterligare en anledning till att 

priset har ökat för upplåning är att banker vill förlänga durationen och diversifiera sin 

finansiering. Enligt Magnusson gör Swedbank Sjuhärad detta främst genom sitt MTN-

program. 

 

Wiland ser inte transparensen som ett problem för en mindre bank. Han tror att storleken 

på banken bör vara av större betydelse. Samtidigt säger Wiland att en god transparens 

knappast kan ligga något företag till nackdel. Vissa banker är helt enkelt för små för att 

ge ut obligationer som är av intresse för marknaden, säger Wiland. Magnusson ser en risk 

för de mindre bankerna eftersom man ofta agerar försent. Några av Swedbank Sjuhärads 

förebyggande åtgärder inför Basel III är att banken idag är publik och att de genomfört ett 

MTN-program (Swedbank Sjuhärads årsredovisning 2011). Däremot andra aktörer som 

inte är publika, men som kan få behov av kapital måste först genomföra den rad av 

åtgärder som publika banker redan gjort. Att genomföra detta tar tid och att inte ha gjort 

det i förväg kan innebära en risk för bankerna. Samtidigt är de flesta mindre aktörerna 

ändå relativt kända på den svenska marknaden så det är enligt Magnusson inget problem 

som förväntas vara stort för dem. 

 

Magnusson säger i intervjun att det finns ett gemensamt intresse inom exempelvis 

sparbanksvärlden. Ingen bank får fallera oavsett vilken storlek banken har eftersom det 

kan få förödande konsekvenser på andra mindre banker. En åtgärd för att öka 

transparensen i banken är att från ett kreditvärderingsinstitut få ett kreditbetyg. Detta 

håller Swedbank Sjuhärad på att genomföra just nu eftersom de vet att ett kreditbetyg 
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väger tungt på marknaden. Magnusson säger att ett kreditbetyg troligen kommer sänka 

upplåningskostnaden i deras MTN-program med tiotals räntepunkter. 

 

Insättningsgarantin är en garanti från staten som innebär att de kommer betala tillbaka 

insatta medel vid det tillfälle som en finansiell aktör eventuellt skulle gå i konkurs. 

Insättningsgarantin täcker ett belopp upp till 100 000 euro. Finansiella aktörer får betala 

en avgift för att få utnyttja insättningsgarantin. Magnusson menar dock att avgiften inte är 

tillräckligt anpassad till vilken risk den underliggande verksamheten har. Magnusson 

tycker att insättningsgarantin ger en konkurrensfördel för vissa finansiella aktörer. 

Exempelvis nämner Magnusson aktörer som säljer SMS-lån. De erbjuder en väldigt hög 

inlåningsränta eftersom deras verksamhet riktar sig mot låntagare som måste betala 

kortsiktigt höga räntor. Bolaget har en otroligt hög risk i sin kreditportfölj jämfört med en 

traditionell bank men avgiften för att de skall få nyttja insättningsgarantin är marginellt 

högre för dem än för banker. Konkurrensen om pengar på inlåningskonto blir därför 

hårdare eftersom en privatperson kan få statlig garanti upp till 100 000 euro och en hög 

ränta av den orsaken att aktören som man har sitt konto hos har en väldigt hög risk i sin 

verksamhet. 

4.5.6 Förändrat sätt att anskaffa kapital 

 

Magnusson säger i genomförd intervju att Swedbank Sjuhärad endast ökat det egna 

kapitalet genom minskade utdelningar och ett bättre resultat. Främsta anledningen till att 

banken kan göra detta är på grund av sina ägare. Magnusson säger att stiftelsen givetvis 

vill att banken skall generera utdelningar framöver, men har som högsta prioritet att 

bygga en stabil bank. Ägarbilden gör därför enligt Magnusson att banken inte hamnar 

under samma kortsiktiga krav på utdelningar som exempelvis en börsnoterad bank kan 

komma att göra. En börsnoterad bank, som exempelvis de fyra storbankerna, har ofta en 

blandad ägarstruktur med långsiktiga och kortsiktiga ägare. De kortsiktiga ägarna vill att 

banken skall generera och dela ut så mycket pengar som möjligt, medan de långsiktiga 

ägarna tros se till bankens bästa över tid. Därför menar Magnusson att kortsiktigheten i 

aktiemarknaden ibland kan leda till ohälsosamma beslut för de noterade bolagen.   

 

För att finansiera skulder är fortfarande kontoinlåning den överlägset största delen i 

balansräkningen. Det stora arbetet som Swedbank Sjuhärad genomför med skuldsidan i 

balansräkningen sedan Basel III tillkännagavs är att diversifiera och förlänga durationen. 

Detta gör banken genom att, som vi tidigare nämnt, ge ut ett MTN-program. Magnusson 

säger i vår intervju att det endast är de fyra storbankerna som arbetar med interbank. 

Swedbank Sjuhärad kan istället använda sin checkkredit hos Swedbank vilket skulle leda 

till ett liknande upplägg som interbank. Wiland säger att detta är något som kan komma 

att favorisera de fyra storbankerna. Swedbank Sjuhärad har som sagt en checkkredit hos 

Swedbank men det är det inte alla mindre banker som har. Magnusson målar upp ett 

scenario där en eller fler banker är i behov av kortsiktig finansiering. Han menar att om 

de mindre bankerna är i akut behov av likviditet så går det inte att utesluta att även de 

fyra storbankerna är i behov av likviditet. Detta scenario liknar det vi såg under 

finanskrisen 2008 då de flesta finansiella aktörer drog tillbaka sina krediter i syfte att 

rädda sig själva.  
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5 Analys 
 

I denna del tolkar vi vår insamlade empiri med hjälp av relevant forskning vilken tidigare 

har berörts under teoretisk referensram.  

5.1 Bankernas kapitalstruktur och ägarbild 

 

Swedbank Sjuhärad har enligt Wiland
31

 och Magnusson
32

 tre olika alternativ för att 

finansiera sin verksamhet. Dessa är emittering av nya aktier, emittering av skulder eller 

att generera vinster inom företaget. Det Magnusson och Wiland säger är i enlighet med 

vad Modigliani och Miller (1958) skriver i sin studie.  

 

De fyra storbankerna finansierar sig idag mestadels genom inlåning från allmänheten (40 

%). Swedbank Sjuhärad finansierar sig liksom storbankerna till största del genom 

inlåning från allmänheten (83 %). Däremot bankernas andel eget kapital skiljer sig åt så 

tillvida att i Swedbank Sjuhärad är det den näst största finansieringskällan (9 %). Detta 

kan jämföras med storbankerna där eget kapital (6 %) kommer långt ned i 

finansieringshierarkin och där bland annat säkerställda obligationer (20 %), certifikat (12 

%) och skulder till kreditinstitut (11 %) utgör en större andel (FI 2011b; Swedbank 

Sjuhärads årsredovisning 2011). Detta överensstämmer med Cerps
33

 påstående, det vill 

säga att stora banker är mycket mer beroende av kapitalmarknadsfinansiering än mindre 

banker. Detta går att koppla till Crutchleys och Jensens (1996) studie där det har 

undersökts hur informationsasymmetri och agentvariabler påverkar förändringar i 

företags skuldpolitik. Genom en analys av detta har de kommit fram till vilka grunder 

som ligger bakom ett företags val av kapitalstruktur. Enligt Crutchley och Jensen (1996) 

borde alltså skillnaden i kapitalstrukturen mellan de fyra storbankerna och Swedbank 

Sjuhärad bero på skillnader i informationsasymmetrin. 

 

Swedbank Sjuhärad har endast sparbanksstiftelsen Sjuhärad (50,5 %), Swedbank (47,5 

%) och vinstandelsstiftelen Sporren (2 %) som ägare. Alltså har banken endast tre 

stycken institutionella ägare vilket är en stor skillnad i relation till de fyra storbankerna. 

Bland de fyra storbankerna är ägarbilden betydligt bredare. I Handelsbanken som har 

minst antal ägare bland de fyra storbankerna finns cirka 100 000 stycken (Nordea 2010; 

Handelsbanken 2012; SEB 2012b; Swedbank 2012b). Som Magnusson nämnt i vår 

intervju har Swedbank Sjuhärad en styrka genom bland annat sin långsiktighet hos sina 

ägare. Magnusson påpekar att större banker ofta sätts under kortsiktig press från sina 

aktieägare vilka ställer krav på en hög avkastning. Ägare till Swedbank Sjuhärad har, 

som Magnusson uttrycker det, samma långsiktiga lönsamhetsmål som de fyra 

storbankerna men sätter på kort sikt bankens stabilitet i fokus. Crutchley och Jensen 

(1996) kom i sin studie fram till att institutionella ägare märkbart påverkar företagens 

skuldpolitik, vilket tydligast visade sig under början av 1990-talet. Crutchley och Jensen 

(1996) menar att institutioner gör skillnad i hur företagen styrs genom deras aktivitet som 

                                                 
31

 Peder Wiland, riskansvarig Swedbank Sjuhärad, personlig intervju [2012-03-16] 
32

 Jens Magnusson, ekonomichef Swedbank Sjuhärad, personlig intervju [2012-03-16] 
33

 Uldis Cerps, verksamhetsområdeschef bank FI, telefonintervju [2012-03-07] 
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delägare. Att Swedbank Sjuhärad inte har samma kortsiktiga beteende som de fyra 

svenska storbankerna torde alltså enligt Crutchleys och Jensens (1996) studie kunna bero 

på skillnaden i ägarbilden. Vi ser ovan, då vi diskuterar kapitalstrukturen, att 

skuldsättningen är procentuellt betydligt lägre hos Swedbank Sjuhärad än de fyra svenska 

storbankerna. Detta styrker ytterligare det Crutchley och Jensen (1996) kommit fram till 

rörande företags skuldpolitik. 

 

5.2 Basel III och regeringens inflytande på bankerna 

 

Hillier et al. (2010) förklarar att företag bör använda ändamålsenliga buffertar för att 

utesluta extern finansiering vid den tidpunkt då behovet uppstår. Regelverket Basel III 

tvingar banker i en allt högre grad till detta och har som vi tidigare nämnt främst tagits 

fram för att sänka riskerna i det finansiella systemet. Även stresstester från FI styrker det 

Hillier et al. (2010) beskriver då de visar att bankens investerare kräver en högre grad av 

bankers kapital i extrema perioder. Genom att öka kravet på förhållandet mellan eget 

kapital och skulder syftar regelverket bland annat till att minska sannolikheten för det 

som Dowd (2009) beskriver som moral hazard, det vill säga risker som till exempel ett 

företag inte hade utsatt sig för om de själva hade fått stå för konsekvenserna. 

 

Enligt Cerps står det i dagsläget inte klart om huruvida mindre banker skall få mildare 

regleringar i jämförelse med de större. Magnusson på Swedbank Sjuhärad menar på att de 

fyra storbankerna borde lyda under tuffare regelverk eftersom de är systemviktiga och 

påverkar svängningar i konjunkturen. Magnusson anser även att de fyra storbankerna är 

för stora för att misslyckas, TBTF. Alexander (2006) bekräftar detta i sin studie genom 

att förklara hur välbefinnandet av intressenter – så som anställda, kunder och leverantörer 

– förlitar sig på banksektorns välmående. Detta är en av anledningarna till att banksektorn 

inte får fallera och att samhället är i behov av en välreglerad och övervakad banksektor. 

Skillnaden mellan banker och många andra företag är enligt Alexander (2006) att 

övervakningskostnaderna i banksektorn hamnar på myndigheterna.  

 

I våra intervjuer påstår Magnusson liksom Cerps att svenska banker generellt sett inte har 

några problem med att nå upp till de kapitaltäckningskrav som finns i Basel-III-

regelverket. Om nytt eget kapital trots allt skulle behöva anskaffas är det endast de 

kostnader som är förknippade med detta som Magnusson och Wiland utlyser som 

nackdel. Detta överensstämmer med vad Miller (1995) skriver i sin studie. Enligt Miller 

(1995) är eget kapital dyrt att anskaffa, speciellt för mindre banker. Han påpekar dock att 

även om eget kapital är dyrt så innebär det inte att eget kapital är negativt för 

verksamheten. Enligt Hyun och Rhee (2010) har banker i de fall som beslutet fattats av 

befintliga ägare funnit det fördelaktigt att sänka risken på tillgångarna istället för att 

emittera nytt eget kapital. Även om möjligheten till att anskaffa nytt eget kapital finns, 

menar Hyun och Rhee (2010) på att banker ändå väljer att minska sina riskfyllda 

tillgångar. Detta är något som Magnusson och Wiland beskriver att Swedbank Sjuhärad 

har gjort. Banken har redan innan regelverket Basel III tillkännagavs påbörjat en 

strategisk minskning av sina riskfyllda tillgångar. Anledningen, som Magnusson 
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beskriver det, är att en ”regeltsunami” och osäkerheter på den internationella marknaden 

fick banken att vilja minska risken i sin verksamhet. 

 

I Sverige är det endast de fyra storbankerna som handlar på interbankmarknaden. 

Interbankmarknaden kan enligt Gries, Sievert och Wieneke (2004) minska risken för 

moral hazard. Detta eftersom Riksbanken genom att stå som mellanpart övervakar denna 

marknad. Interbankmarknaden bidrar alltså enligt Gries, Sievert och Wieneke (2004) till 

att de fyra storbankernas möjlighet för ett utnyttjande av moral hazard minskar. 

Översynen från Riksbanken, som interbankmarknaden bidrar till, utsätts alltså inte de 

mindre bankerna för. Swedbank Sjuhärad har enligt Wiland som alternativ till 

interbankmarknaden en checkkredit hos Swedbank. Med endast avseende på denna 

checkkredit går det att tolka det som, i enlighet med Gries, Sievert och Wieneke (2004), 

att risken för ett moral-hazard-beteende är större för Swedbank Sjuhärad än för de fyra 

storbankerna. 

 

Gällande moral hazard skriver Alexander (2006) att banker har möjlighet att avlägga sin 

risk på tredje part, samtidigt som de behåller vinsten. Enligt Alexander (2006) är 

insättningsgarantin ett tydligt exempel på detta. Eftersom kunden inte tar någon risk upp 

till 100 000 euro kan finansiella aktörer med högre risk i sina portföljer tillgodogöra sig 

av deras inlåning till ett lägre pris. Företaget kan sedan ta del av de vinster som genereras 

i verksamheten, men behöver inte fullt ut stå för konsekvenserna om de går i konkurs 

eftersom insättningsgarantin täcker deras åtaganden. Detta är vad Down (2009) beskriver 

personer som utsätter sig för sådana finansiella risker som en annan person sedan får 

överta. Magnusson menar att detta får negativa konsekvenser för den seriösa 

bankverksamheten eftersom banker konkurrerar om inlåningslikvider med bolag som har 

en helt annan risk i sin kreditportfölj. Mishra och Urrutia (1995) bekräftar också i sin 

studie att risken för ett moral-hazard-beteende från finansiella aktörer ökar på grund av 

åtgärder som exempelvis insättningsgarantin.    

 

Wiland säger i vår intervju att kapital generellt har blivit dyrare. Med detta menar han att 

exempelvis eurokrisen och finanskrisen lett till att banker fått ett minskat förtroende. 

Detta gjorde i sin tur att konkurrensen blivit hårdare på de likvider som finns tillgängliga. 

Stein (1998) förklarar att om banker fullt ut hade kunnat finansiera sig genom försäkrade 

insättningar skulle det inte uppstå någon adverse selection. En form av försäkrad 

insättning är insättningsgarantin. 

 

Miller (1995) ställer sig kritisk till de kapitalkrav som finns i finansiella regelverk, som 

exempelvis Basel III. Anledningen menar Miller (1995) är att de leder till att banken i 

slutändan väljer att öka sina krav på de personer som står i skuld till dem. Detta stämmer 

väl överens med Magnussons uttalande kring att den kostnadsökning som Basel III 

innebär för banker i allmänhet troligen till stor del kommer fasas vidare från banker ut på 

kunder.  
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5.3 Bankernas kapitalanskaffning 

5.3.1 Eget kapital 

 

Enligt Pecking-Order-teorin är intern finansiering det bästa sättet för ett företag att 

finansiera sig på. Detta för att företagsledare slipper bekymra sig om investerares 

eventuella skepticism till företagets värdering på grund av asymmetrisk information 

(Hillier et al., 2010). Det som Hillier et al. (2010) uttrycker är i enlighet med hur 

Swedbank Sjuhärad på senare år har agerat för att öka sitt eget kapital. Detta har enligt 

Wiland och Magnusson skett genom ett ökat resultat samt procentuellt mindre 

utdelningar. Wiland säger att ägare till banken de senaste åren verkar ha en ökad 

förståelse för att utdelningarna minskar i förhållande till resultatet. På detta sätt blir det 

attraktivt för banken att ta in nytt eget kapital. Swedbank Sjuhärad ligger i dagsläget 

enligt både Wiland och Magnusson långt över de krav som ställs i Basel III för 

kapitaltäckning. Om de inte hade haft den situationen och akut varit i behov av nytt eget 

kapital säger de att enklast hade varit en nyemission eller en emittering av accepterade 

hybridlån. Magnusson påpekar dock att även om en nyemission hade varit det enklaste 

tillvägagångssättet hade det troligen också varit den dyraste lösningen för banken. Det 

Magnusson säger i intervjun stämmer väl överens med den hierarki som uttrycks i 

Pecking-Order-teorin. Hierarkin säger att kostnaden för kapitalanskaffning styrs av hur 

utsatt alternativet är för informationskostnader. Det alternativ som har högst 

informationskostnad är det dyraste sättet att anskaffa nytt kapital. Detta resonemang 

styrks ytterligare av Lo´pez-Gracia och Sogorb-Mira (2008). De skriver i sin studie att 

anledningen till en eventuell hög kostnad vid nyemission, utöver de 

transaktionskostnader som uppstår, är på grund av de kostnader som uppkommer i och 

med den asymmetriska informationen. Eftersom investerare inte har samma information 

kring företaget som dess ledning har menar Lo´pez-Gracia och Sogorb-Mira (2008) att 

aktierna riskerar att undervärderas vid tillkännagivandet av en nyemission.  

 

Miller (1995) skriver i sin studie att det är dyrare för mindre banker att anskaffa eget 

kapital än större banker. Swedbank Sjuhärad har tidigare i enlighet med traditionell 

sparbanksverksamhet exponerat sig mot kapitalmarknaden i begränsad omfattning för att 

anskaffa kapital. Med hjälp av Pecking-Order-teorin finns det studier som visar att SME:s 

har en generellt högre nivå av asymmetrisk information (Villamil 2010; Newman, 

Gunnesse & Hilton 2011). Wiland säger att banken inte sett några tydliga fördelar med 

att öka sin transparens, det vill säga minskad asymmetrisk information. Han påpekar dock 

att det knappast kan vara till ett företags nackdel att vara så transparent som möjligt. 

Enligt agentteorin kan en ökad asymmetrisk information påverka de relativa kostnaderna 

för intern och extern finansiering (Berger, Herring & Szegö 1995). 

 

5.3.2 Skulder 

 

Pecking-Order-teorin förklarar att om det finns behov av extern finansiering skall 

emittering av skulder vara högre prioriterad än emittering av eget kapital, då detta är 

mindre kostsamt (Hillier et al. 2010). I teorins andra regel visar det sig också enligt 
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Hillier et al. (2010) att låneinstrument, som till exempel företagsobligationer, upplevs 

från investerare som förhållandevis låg risk jämfört med eget kapital. Detta eftersom man 

som investerare, om ingen finansiell oro uppstår, får en fast avkastning på sin investering. 

Swedbank Sjuhärad har under 2011 genomfört två stycken emissioner av skulder inom 

sitt nya MTN-program om sammanlagt 550 miljoner kronor. Dessa emissioner 

inkluderade två olika företagsobligationer vilka blev fulltecknade och visar på intresse 

från investerare vilket styrker Hillier et al. (2010) påståenden. 

 

Enligt Fama och French (2002) finns det ett samband mellan företags utdelningar och 

skulder på så sätt att de företag som gör utdelningar i större utsträckning finner 

nyemissioner som obetydliga. Swedbank Sjuhärad har inte gjort några nyemissioner 

under året, men har procentuellt minskat sin utdelning från år 2010 till 2011 med 29 % 

(Swedbank Sjuhärads årsredovisning 2011). Vad gäller storbankerna har de tillsammans 

ökat sin emittering av skulder med cirka 19 % under 2011, medan förändringen av 

riktade nyemissioner till aktieägare är försumbar. Därutöver har de till skillnad från 

Swedbank Sjuhärad tillsammans ökat sin utdelning från 2010 till 2011 med nästan 20 % 

(Handelsbankens årsredovisning 2011; Nordeas årsredovisning 2011; SEB:s 

årsredovisning 2011; Swedbanks årsredovisning 2011). Med stöd av Pecking-Order-

teorin följer både Swedbank Sjuhärad och de fyra storbankerna regeln om att finansiera 

sig med skulder före eget kapital (Hillier et al., 2010). 

 

Miller (1995) skriver att den stora skillnaden mellan banker och andra verksamheter är att 

banken har sin största skuldpost via sin egen verksamhet. Detta är som vi tidigare nämnt 

finansiering via inlåning på konto. Det Miller (1995) skildrar stämmer bra överens med 

hur det ser ut hos de fyra storbankerna och Swedbank Sjuhärad. Anledningen till att 

finansiering via inlåning på konto är den största skuldposten idag menar Magnusson är 

för att det är det absolut billigaste finansieringssättet för svenska banker. Miller (1995) 

för ett resonemang som motiverar detta. Han menar att insättningsgarantin gör att 

finansiering via inlåning på konto blir det billigaste sättet för banker att låna pengar. 

Miller (1995) menar på att insättningsgarantin blir som en subvention för banker och 

skapar möjligheten att anskaffa skulder till ett pris som inte är riskmässigt rätt. Det finns 

dock vissa risker för banken att ha så stor del av sin skuldpost via kontoinlåning. Likvider 

på konto kan enligt Magnusson i teorin försvinna nästa dag om alla kunder väljer att ta ut 

sina pengar. På grund av detta har banken, som tidigare nämnts, infört det MTN-program 

för att förlänga den genomsnittliga löptiden på bankens upplåning samt sprida ut denna 

på flera olika investerare vilket också är ett långsiktigt krav i Basel III. 

 

Att främst använda sig av kortfristiga skulder som inlåning på konto stämmer väl överens 

med Pecking-Order-teorins regel om att använda sig av intern finansiering. Emitteringen 

av de långfristiga skulderna som MTN-programmet innebär är enligt teorin således ett 

dyrt alternativ till att anskaffa kapital. Detta uttrycker även Magnusson då han i vår 

intervju säger att banken medvetet tar på sig högre kostnader på grund av sitt MTN-

program i syfte att förlänga durationen på sina skulder. För att ge ut MTN-programmet 

har Swedbank Sjuhärad ökat sina informationskostnader genom att exempelvis bli ett 

publikt aktiebolag, men även genom att ansöka om ett kreditbetyg. Dessa kostnader leder 

till en ökad transparens och en minskad adverse selection som följd (Stein 1998). 
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Kostnaderna för de åtgärder som görs i och med MTN-programmet anses ändå vara lägre 

än vad kostnaderna för att anskaffa nytt eget kapital i samma utsträckning hade varit. 

Detta resonemang styrks av hierarkin i Pecking-Order-teorin som säger att vid val av 

finansieringsalternativ så är internt genererade medel det som företag föredrar mest, följt 

av kortfristiga och långfristiga skulder. Det sista alternativet är nytt eget kapital vilket 

också är den finansieringskälla som förknippas med högst informationskostnader 

(Lo´pez-Gracia & Sogorb-Mira 2008; Bessler, Drobetz & Grüninger 2011). I vissa 

studier framgår det även att skuldfinansiering har förmågan att lösa asymmetriska 

informationsproblem (Anderson & Prezas 2003). Att skuldfinansiering kan leda till en 

minskning av asymmetrisk information kan vi se genom Swedbank Sjuhärads MTN-

program. För att genomföra detta program har banken som tidigare tagits upp blivit ett 

publikt aktiebolag vilket har lett till en mer kontrollerad kommunikation från banken till 

marknaden. Banken har även ansökt om att få kreditbetyg från ett kreditvärderingsinstitut 

vilket är ytterligare en åtgärd som minskar sannolikheten för att asymmetrisk information 

uppstår. 
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6 Slutsatser 
 

Vi inleder med att svara på vår forskningsfråga och fortsätter därefter med en diskussion 

kring detta. 

 

Vår forskningsfråga är: Hur påverkas en mindre banks kapitalanskaffning på grund av 

Basel III i förhållande till de fyra storbankerna
34

?  

Vi anser inte att Basel III för med sig några större negativa eller positiva effekter på det 

studerade fallet Swedbank Sjuhärad jämfört med de fyra storbankerna. Även om det inte 

får några större effekter anser vi ändock att regelverket definitivt kommer att påverka 

dem olika. Kapitalanskaffningen hos samtliga banker anser vi kommer att förändras 

genom att de förlänger durationen samt sprider sin finansiering av skulder och eget 

kapital på fler och olika typer av investerare. Skillnaden här mellan de fyra storbankerna 

och exemplet Swedbank Sjuhärad är att storbankerna idag redan har en betydligt mer 

diversifierad kapitalstruktur och investerarbild. Vi anser att denna skillnad i 

kapitalstrukturen mellan de fyra storbankerna och Swedbank Sjuhärad successivt 

kommer att minska. Likt Miller (1995) anser vi att det arbete som Swedbank Sjuhärad 

idag gör för att efterlikna storbankernas kapitalstruktur kommer leda till en 

kostnadsökning för Swedbank Sjuhärad gentemot de fyra storbankerna både på kort och 

lång sikt. Vi anser att det på kort sikt kommer få ett genomslag på resultatet för 

Swedbank Sjuhärad jämfört med storbankerna eftersom man förändrar en 

kostnadseffektiv del av sin skuldfinansiering (finansiering via inlåning på konto) till ett 

dyrare alternativ. På längre sikt anser vi att det kommer vara dyrare att finansiera sig på 

detta sätt för Swedbank Sjuhärad jämfört med de fyra storbankerna. Anledningen till 

detta anser vi är för att Swedbank Sjuhärad är eller har följande: 1. Operativ på en mindre 

marknad vilket således ökar deras operativa risk; 2. Ett emissionsprogram som är 

förhållandevis litet vilket gör det svårt att attrahera större investerare; 3. Inte 

marknadsfört sig på kapitalmarknaden i samma utsträckning som de fyra storbankerna 

vilket minskar igenkännandet och transparensen. Det sistnämnda ökar med andra ord 

sannolikheten för att asymmetrisk information uppstår och de kostnader som det innebär. 

 

Vi anser att tillkännagivandet av regelverket Basel III redan nu har påverkat alla 

bankernas kapitalanskaffning, främst på ett negativt sätt sett till de ökade kostnaderna. 

Att banker tvingas krympa sina balansräkningar gör att andra företag som tidigare hade 

sin upplåning hos banken istället får ge sig ut på finansmarknaden och konkurrera om 

samma likvider som bankerna gör. Detta tillsammans med inbromsande regelverk anser 

vi leder till ett högre pris för samtliga bankers finansiering av skulder och eget kapital. I 

sin tur kommer detta utgöra en tydlig risk mot slutkund (privat- och företagskunder) 

eftersom att banker, för att fortsätta vara attraktiva mot sina ägare, måste höja sina 

marginaler.  

 

I dagsläget kan vi enligt Cerps och Magnusson konstatera att våra undersökta banker inte 

har behov av ytterligare eget kapital. Enligt Miller (1995) utgör det dessutom en kostnad 
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för dem att inneha för stor andel eget kapital i sin verksamhet. Eget kapital är enligt oss, 

liksom enligt Pecking-Order-teorin, även ett dyrt kapital att anskaffa. Det måste därför 

finnas ett syfte för bankerna att faktiskt tillgodogöra sig av eget kapital till ett för dem 

själva relevant ändamål, mer än att enbart visa på goda finanser och förhindra eventuella 

systemrisker. Så länge banker har möjligheten att öka sina kostnader ut mot kund hindrar 

man inte bankerna att tjäna pengar. Som Michael Wolf, Swedbanks VD, uttalade sig så 

måste banker idag tjäna pengar för att attrahera sina aktieägare.  

 

Vi anser att det som Pecking-Order-teorin och även Wiland samt Magnusson förespråkar, 

att anskaffa nytt eget kapital via internt genererade vinstmedel, är det billigaste och 

generellt sett det bästa för en bank. Däremot anser vi inte att det alltid är det bästa sättet. 

Vi menar att en finansiell aktör som befinner sig i en tillväxtfas inte självklart skulle 

gagnats mest av att generera hela finansieringen själv eftersom detta tar tid. Med detta 

menar vi att det inte alltid är det bästa sättet trots att det är det billigaste sättet att generera 

nytt eget kapital. Banker och företag borde därför, beroende på sin individuella situation, 

överväga att ta in externt eget kapital.  

 

Att man som både Wiland och Cerps uttryckte det efterfrågar ett beaktande av 

proportionalitetsprincipen i det nya regelverket anser vi är en risk. Skall man ta höjd för 

vilka begränsningar mindre banker har framöver och anpassa regelverket efter detta anser 

vi att det även här kommer ske konkurrensfördelar likt de som uppstår på grund av 

insättningsgarantin. Skall regelverket Basel III vara mildare för mindre bankaktörer 

kommer det troligen också ge de mindre bankerna konkurrensfördelar gentemot de fyra 

storbankerna. Exempelvis menar vi att om en mindre bank inte skulle behöva förlänga 

durationen på sina skulder i samma utsträckning som de fyra storbankerna skulle de få en 

mer lönsam verksamhet genom billigare kapitalanskaffning. 

 

Vi anser att de fyra storbankerna kommer kunna tillgodogöra sig av stordriftsfördelar. 

Dels genom att deras administrativa kostnader blir procentuellt mindre gentemot en 

mindre bank, men även för att de på grund av sin storlek och internationella engagemang 

kan utnyttja fler finansieringsalternativ. Som Magnusson sade i genomförd intervju är 

bankerna tvungna att köpa upp svenska statspapper för att möta de kortsiktiga kraven på 

likviditet som regelverket ställer. Storbankerna har genom att vara närvarande på olika 

typer av marknader i olika länder större möjlighet att köpa exempelvis statspapper. Än 

tydligare blir det om vi tittar på banker som storleksmässigt är ännu mindre än Swedbank 

Sjuhärad och som skall emittera ett obligationsprogram. Dessa bankers emissionsprogram 

kommer troligen att vara för dyra eller för små för att vara intressanta på den finansiella 

marknaden.  

 

Interbank är ytterligare en finansieringskälla som vi tycker talar för storbankerna. Idag 

upplever vi att man inte ser någon problematik med att det endast är storbankerna som 

använder sig av detta. Vi anser att riksbankens övervakande av interbankmarknaden gör 

att sannolikheten för banker att snabbt lösa kortsiktig finansiering vid ett stressat scenario 

ökar. Vi såg under tidigare finanskris att banker drog åt sina kreditåtaganden och att det 

uppstod något som kan beskrivas som en torka i det finansiella systemet. Om historien 
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skulle upprepa sig tror vi att banker först och främst hade räddat sig själva och de som då 

skulle kunna tillgodogöra sig av interbankmarknaden hade fått det lättare. 

 

Skuldfinansiering via inlåning på konto tycker vi på grund av insättningsgarantin, i 

enlighet med Miller (1995), kan upplevas som en subvention för olika finansiella aktörer. 

Det torde vara märkligt att företag som ökar instabiliteten i marknaden, exempelvis 

företag som i sin affärsidé är verksamma med typiska SMS-lån, kan gå under liknande 

villkor som systemviktiga och mindre banker. Vi tror att det även över tid kommer skapa 

obalanser mellan alla olika typer av banker. Detta tror vi eftersom bankens välmående 

och stabilitet tycks bli en mindre relevant fråga för den som skall låna ut sina pengar till 

banken via ett konto. Vi anser även att detta i viss grad motsäger vad regelverket Basel 

III föreskriver eftersom det syftar till att framhäva långsiktigt och stabilt beteende hos 

finansiella aktörer. 

 

Vi anser precis som Magnusson uttryckte att en fördel som mindre banker har är att deras 

verksamhet är enklare att överblicka än de fyra storbankernas. Om en eller ett fåtal 

personer klarar att överblicka verksamheten anser vi att man får en bättre kontroll och en 

högre flexibilitet. Genom att ha flexibilitet i sin organisation kan företaget enklare 

anpassa sig efter förändringar eller rätta till eventuella fel som uppstått. Samtidigt är det 

dock så att storbankerna enligt Magnusson generellt var bättre förberedda på regelverket. 

Detta menar vi kan bero på den bredd som de har i organisationen vilket borde bidra med 

en bredare kunskap till företaget. En risk som vi ser med att ha ett fåtal personer med 

inblick är att mycket står och faller på den personalen och att verksamheten kan bli 

lidande vid ett eventuellt mansbortfall. 

 

Vi tycker dock att Swedbank Sjuhärad, främst genom sin långsiktiga ägare 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, även kan tillgodogöra sig positiva effekter gentemot de 

fyra storbankerna på grund av regelverket Basel III. Vi menar att de fyra storbankerna 

både i ett nuvarande och tidigare skede i större utsträckning än Swedbank Sjuhärad 

riskerar att använda sig av ett moral-hazard-beteende där vinster privatiseras och förluster 

socialiseras då de är TBTF. Redan innan regelverket Basel III tillkännagavs var 

Swedbank Sjuhärads ledord att stabilitet kommer före lönsamhet på kort sikt. Vi menar 

att det inte känns lika självklart att de fyra storbankerna väljer stabilitet framför 

lönsamhet. Därför kan de krav som ställs på exempelvis kärnprimärkapital i Basel III 

främst komma att påverka hur de fyra storbankernas beteende bör förändras i framtiden. 

Tillkännagivandet av Basel III menar vi för Swedbank Sjuhärad är ett regelverk som 

innebär, likt deras huvudägares största fokus, att stabilitet kommer före kortsiktig 

lönsamhet.  
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7 Avslutning 
 

I detta avslutande kapitel reflekterar vi över studien och dess innehåll. Samtidigt lämnar 

vi förslag på vidare forskning som vi anser är intressant efter genomförandet av vår 

studie. 

7.1 Reflektion 

 

När vi påbörjade vår studie hade vi som tidigare nämnt en förutfattad mening om vilka 

effekter Basel III skulle komma att få på svenska banker. En av dessa var att mindre 

svenska banker skulle ha svårt att nå upp till de kapitalkrav som ställs i regelverket och 

skulle därför vara tvungna att söka sig till branschkollegor för fusioner eller uppköp. Det 

visar sig dock genom vår studie att framförallt svenska banker redan verkar ha tagit ett 

stort ansvar och ligger väl i fas inför implementeringen. Vi har genom studiens gång 

kommit till insikt med att uppnå kraven på kapital inte är det största problemet för 

Sveriges banker. Istället tror vi att kostnadsökningar som följer med nya kapitalstrukturer 

och administration kommer att bli bankernas framtida utmaning. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

 

Vid flertalet tillfällen under insamlandet av vårt empiriska material stöter vi på problemet 

med de kostnader som Basel III har medfört och kommer att medföra på grund av 

bankernas ökade administration. Det skulle därför enligt oss vara intressant att undersöka 

vilken effekt administrativa kostnader som Basel III medför kommer ha på den svenska 

banksektorn. Det är framförallt situationen i mindre banker som skulle vara intressant att 

undersöka här. Som Magnusson uttrycker är det inte främst de nya kapitalkraven som tros 

komma att ligga till grund för eventuella fusioner eller uppköp mellan mindre banker. 

Snarare är det de massiva administrativa kraven som följer med Basel III. Ett förslag på 

forskningsfråga inom denna ämneskategori är: 

 

 Hur påverkar de administrativa kostnaderna mindre banker i relation till de fyra 

storbankerna som uppstår i samband med implementeringen av Basel III? 

 

Något som vi anser hade varit intressant att studera vidare inom är de modeller som skall 

tolka vilken risk de olika delarna i verksamheten har hos finansiella aktörer. Precis som 

Wiland sade så anser vi att det finns en risk med modeller som dessa eftersom de alltid 

kan tolkas eller konstrueras olika. Exempelvis på ett sådant sätt som gagnar den egna 

verksamheten. Ett förslag på forskningsfråga inom denna ämneskategori är:  

 

 Vilka risker innebär de riskmodeller som enligt Basel III skall användas för att 

klassificera bankers kreditvärdighet? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor Finansinspektionen, telefonintervju 2012-03-07 

 

 

1. Kan du berätta lite kort om Basel-III-regelverket och dess påverkan på svenska 

banker i största allmänhet? 

 

2. Vilka märkta skillnader tror du att det kommer finnas mellan de fyra storbankerna 

och mindre banker i Sverige vad gäller just implementeringen av Basel III? 

 

3. Har FI möjlighet att införa lättare/hårdare regleringar för banker i Sverige 

gentemot de föreskrifter som Baselkommittén tagit fram? 

 

a) Om ja, hur då? 

 

4. Under den löpande implementeringen av lagverket från 2013 till 2019 kommer ju 

det att ske ett par olika instegringar. Är tidsplanen realistisk? Hur förhåller sig 

Sverige till den? 

 

5. Hur kommer bankernas framtida möjligheter vara att låna kapital, det vill säga hur 

kommer skillnaden att ändras vad gäller storbankernas förmåga att skaffa kapital 

via stimulanspaket från myndigheter etcetera? 

 

6. Mindre banker kommer väl inte på samma sätt som de fyra storbankerna kunna ta 

tillvara på marknadsfinansiering, bland annat på grund av att de inte är 

börsnoterade? Kommer det bli ett hinder för mindre banker att finansiera externt 

kapital i samband med Basel III? 

 

7. Bankernas eget kapital har för avsikt att öka gentemot riskvägda tillgångar och 

nettoräntan ser ju fortfarande ut att vara bankernas starkaste kort. Allt annat lika 

borde bankernas omsättning minska. Tror du att detta är något som kommer ske? 

 

8. Tror du att nettoräntan, som ser ut att vara den vinnande affärsmodellen för 

banker idag, även kommer vara det i framtiden? Kommer Sveriges banker behöva 

satsa på andra saker? 

 

9. Hur kommer konkurrensen mellan mindre kontra stora banker påverkas av 

regelverket gentemot den situation som är idag? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Swedbank Sjuhärad AB, personliga intervjuer 2012-
03-16 

 

1. Vilka kommer bli de största förändringarna i kapitalstrukturen för Swedbank 

Sjuhärad AB i och med de ökade kapitalkrav som ställs i Basel III? 

 

2. Hur har er tidsplan sett ut för att möta kraven? 

 

3. Vad upplever du som den största fördelen respektive nackdelen med att vara en 

mindre svensk bankaktör när det kommer till att möta kraven för Basel III? 

 

4. Tror du att vi på grund av regelverket kommer se fusioner och uppköp vilket i sin 

tur leder till färre småbanker i Sverige? 

 

5. Vid behov av nytt eget kapital vad anser du vara det minst kostsamma respektive 

enklaste sättet att anskaffa detta. 

 

6. Anser du att Basel III inom något område ökar risken i bankens verksamhet? 

 

a) Om ja på något område, hur går ni tillväga för att minska eller eliminera 

denna risk? 

 

7. Har Swedbank Sjuhärad AB förändrat något i sitt sätt att anskaffa kapital sedan 

kraven i Basel III tillkännagavs. 

 

8. Rättar sig Swedbank Sjuhärad AB efter de generella kraven som riksbanken ställt 

i offentliga dokument eller har mer specifika krav riktats till er som mindre bank?  

 

b) Om ja på sista, hur skiljer sig era krav från de andra? 

 

9. Upplever du att mindre banker kan få problem att lösa kortsiktiga skulder 

exempelvis interbank jämfört med en större bank? 

 

10. En börsnoterad bank har ett visst krav på kommunikation vilket kan leda till en 

bättre asymmetri mellan ledning och ägare. Eftersom mindre banker inte har detta 

krav i samma utsträckning, tror du att detta är en risk för en mindre bank 

exempelvis vid anskaffning av nytt eget kapital? Utveckla gärna. 

 

11. Vilka verktyg använder sig Swedbank Sjuhärad AB sig främst av idag för att 

anskaffa nytt kapital? 
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Bilaga 3 Swedbank Sjuhärads balansräkning 2010/2011 
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Bilaga 4 Swedbank Sjuhärads kassaflödesanalys 2010/2011 
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Bilaga 5 Swedbank Sjuhärads resultaträkning 2010/2011 
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Bilaga 6 Handelsbankens balansräkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 7 Handelsbankens kassaflödesanalys, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 8 Handelsbankens resultaträkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 9 Nordeas balansräkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 10 Nordeas kassaflödesanalys, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 11 Nordeas resultaträkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 12 SEB:s balansräkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 13 SEB:s kassaflödesanalys, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 14 SEB:s resultaträkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 15 Swedbanks balansräkning, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 16 Swedbanks kassaflödesanalys, koncernen 2010/2011 
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Bilaga 17 Swedbanks resultaträkning, koncernen 2010/2011 
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