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Abstract 

Three weaknesses were identified in the global banking sector during the great financial crisis 

in 2007. These three weaknesses were a lack of capital of sufficient quality to cope with losses, 

a too closely linked financial market and finally an insufficient liquidity management and too 

small liquidity buffers. In order to promote a banking sector with stronger resistance Basel III 

regulations was established to regulate the banks' liquidity, capital adequacy and risk 

management. The new capital requirements of Basel III means that the core Tier I capital ratio 

must at least reach seven percent by the year 2019, Sweden and the UK have, however, chosen 

to set higher standards for their largest banks. Core Tier I capital is the part of Tier I capital that 

keeps the highest quality and has the best ability to absorb losses. The European Banking 

Authority (EBA) conducts annual stress tests on banks in the European Union (EU) in order to 

study how banks can handle adverse scenarios. In a similar way, Finansinspektionen also 

conducts stress tests on the major Swedish banks. 

 

The purpose of this study is from an international perspective to examine what results the major 

banks in Sweden, the UK and Germany achieve in the EBA's stress test for two years. The study 

also aims to study from a national perspective how the four major Swedish banks, 

Handelsbanken, SEB, Nordea and Swedbank achieve in Finansinspektionens own stress tests 

over a four year period. Finally, the study aims to examine how well the four major Swedish 

banks live up to the new requirements under the Basel III, with regard to core Tier I capital ratio 

for the years 2006, 2011 and 2014, as well as how banks' risk reporting has changed since the 

year 2011. In order to answer our questions, printed material in the form of e.g. annual reports 

were studied and we also conducted two interviews with respondents from Finansinspektionen 

and Sveriges Riksbank (the Swedish national bank).  

 

The study's results of the international perspective shows that it is the major Swedish banks that 

have the lowest average percentage difference between a normal scenario and a stressed 

scenario. It is also the Swedish banks that have the highest average core tier 1 ratios in the 

EBAs' stress tests for the years 2011 and 2014. The British and German banks achieved lower 

results than the Swedish banks. There are banks in these countries where further work is needed 

in order for them at a normal scenario to reach a core Tier 1 capital ratio of at least seven 

percent. Based on our analysis, we can conclude that the major Swedish banks have the best 

results both regarding EBAs' stress tests and the banks' core Tier 1 capital ratio.   

 

The study's results of the national perspective shows that Handelsbanken and Swedbank are the 

major Swedish banks with the best results in Finansinspektionens stress tests. SEB and Nordea 

present slightly lower results and at some time during the test they do not reach the formal or 

individual requirements in a highly stressed scenario. In the analysis of banks' annual reports, 

we observe a positive development of their core tier 1 ratios and all major Swedish banks reach 

the stricter formal requirements of 10 and 12 percent. All the banks also reach 

Finansinspektionens stricter individual requirements for each major bank. We also observe a 

positive development of the Swedish banks' risk reporting and we can also see that many of the 

banks disclose more risk information than is required. We can conclude that the major Swedish 

banks are well capitalized and have no problems reaching up to the new requirements of Basel 

III. 

 

This essay is written in Swedish 

 

Keywords: Basel III, Bank, Core tier 1, Financial risk, Risk reporting, Stress test 
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Sammanfattning 

Tre tydliga svagheter kunde identifieras i den globala banksektorn under den stora finanskrisen 

år 2007. Dessa tre svagheter var brist på kapital av tillräcklig kvalitet för att kunna hantera 

förluster, en för tätt sammankopplad finansmarknad samt otillräcklig likviditetshantering och 

för små likviditetsbuffertar. I syfte att främja en banksektor med starkare motståndskraft togs 

regelverket Basel III fram för att reglera bland annat bankernas likviditet, kapitaltäckning och 

riskhantering. De nya kapitaltäckningskraven från Basel III innebär bland annat att 

kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst sju procent senast år 2019, Sverige och 

Storbritannien har dock valt att ställa högre krav på sina storbanker. Kärnprimärkapitalet är den 

del av primärkapitalet som håller högst kvalitet och har bäst förmåga att absorbera förluster. 

Europeiska bankmyndigheten (EBA) genomför årligen stresstester på bankerna inom 

Europeiska unionen (EU) med syfte att se hur bankerna kan hantera ogynnsamma scenarier. På 

liknande sätt genomför även Finansinspektionen stresstester på de svenska storbankerna. 

 

Syftet med denna studie är att ur ett internationellt perspektiv undersöka vilka resultat 

storbankerna i Sverige, Storbritannien och Tyskland uppnår i EBA:s stresstester för två olika 

år. Studien syftar även till att ur ett nationellt perspektiv studera hur de fyra svenska 

storbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank klarar sig i Finansinspektionens 

egna stresstester över en fyraårsperiod. Slutligen syftar studien till att studera hur väl de fyra 

svenska storbankerna lever upp till de nya kraven som Basel III medför med avseende på 

kärnprimärkapitalrelation för åren 2006, 2011 och 2014 samt hur bankernas riskrapportering 

har förändrats sedan år 2011. För att besvara våra frågeställningar studerades tryckt material i 

form av bland annat årsredovisningar och vi genomförde även två intervjuer med en respondent 

från Finansinspektionen respektive två respondenter från Sveriges Riksbank.  

 

Studiens resultat för den internationella frågeställningen visar att det är de svenska storbankerna 

som har den lägsta genomsnittliga procentuella differensen mellan ett normalscenario och ett 

stressat scenario. Det är även de svenska storbankerna som har de högsta genomsnittliga 

kärnprimärkapitalrelationerna i EBA:s  stresstester för åren 2011 respektive 2014. De brittiska 

och de tyska storbankerna uppnår lägre resultat än de svenska storbankerna. Det finns banker i 

dessa länder som det krävs ytterligare arbete ifrån för att de vid ett normalscenario ska uppnå 

Basel III:s grundkrav där kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst sju procent. Utifrån 

vår analys kan vi dra slutsatsen att de svenska storbankerna är de banker som klarar sig bäst 

med avseende på EBA:s stresstester och bankernas kärnprimärkapitalrelationer. 

  

Studiens resultat för den nationella frågeställningen visar att Handelsbanken och Swedbank är 

de svenska storbanker som klarar sig bäst i Finansinspektionens stresstester. SEB och Nordea 

däremot uppvisar något sämre resultat och vid något tillfälle når de inte upp till de formella 

eller de individuella kraven under ett mycket stressat scenario. Vid analys av bankernas 

årsredovisningar kan vi se en positiv utveckling av deras kärnprimärkapitalrelationer då 

samtliga svenska storbanker når upp till de strängare formella kraven på 10 respektive 12 

procent och även når upp till Finansinspektionens strängare individuella krav för respektive 

storbank. Vi kan även se en positiv utveckling av de svenska storbankernas riskrapportering 

och vi kan se att många av bankerna offentliggör mer riskinformation än vad som krävs. Vi kan 

konstatera att de svenska storbankerna över lag är välkapitaliserade och har inga problem med 

att nå upp till de nya kraven i Basel III.  

 

Nyckelord: Basel III, Bank, Kärnprimärkapital, Finansiell risk, Riskrapportering, Stresstest  
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Kärnprimärkapital Kärnprimärkapital omfattas av eget kapital i form av 

ackumulerade outdelade vinster och aktiekapital 

(Finansinspektionen u.å e). Kärnprimärkapitalet är den del 

av primärkapitalet som håller högst kvalitet och har bäst 

förmåga att absorbera förluster. Består till störst del av 

balanserade vinstmedel och inbetalt kapital (Nordea 

2014b, s 46.).  

 
Kärnprimärkapitalrelation 

 
Kärnprimärkapitalrelationen är förhållandet mellan 

riskvägda tillgångar och kärnprimärkapitalet 

(Finansinspektionen u.å e).  

 
Riskvägda tillgångar 

 
Utlånat belopp multipliceras med en riskvikt vars värde 

beror på risken att låntagaren inte kan återbetala lånet 

(Finansinspektionen u.å e).  Desto mindre förluster en 

bank uppskattas göra vid ett stressat scenario, desto lägre 

blir då bankens riskvägda tillgångar (Sveriges Riksbank 

2013, s. 20).  

 
Primärkapital 

 
Primärkapital utgörs av bland annat upparbetade vinster 

och eget kapital (Wagman 2013, s. 2). Kärnprimärkapitalet 

är en del av primärkapitalet (Nordea 2014b, s. 46). 

 
Kapitalkonserveringsbuffert 

 
Syftet med kapitalkonserveringsbufferten är att den ska 

minska risken för att problem som uppstår i banksektorn 

sprider sig till andra delar av ekonomin, bufferten är 

därmed tänkt att fungera som en stötdämpare. 

Kapitalkonserveringsbufferten är ett påslag på 

kärnprimärkapitalkravet och ska uppgå till 2,5 procent av 

de riskvägda tillgångarna (Utredning nya 

kapitaltäckningsregler 2013, s. 144).  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Bankväsendet och andra finansinstitut har till stor del medverkat till de problem som orsakade 

den stora finanskrisen år 2007 (Carlgren 2008). Enligt Cecchetti, Domanski och von Peter 

(2011, s. 29) kunde tre tydliga svagheter identifieras i den globala banksektorn under krisen. 

Den första svagheten var brist på kapital av tillräcklig kvalitet för att kunna hantera förluster. 

Den andra svagheten var att finansmarknaden globalt sett var för tätt sammankopplad och det 

fanns en risk för att olika störningar inom en eller flera organisationer skulle sprida sig vidare 

till andra delar eller hela det finansiella systemet, det vill säga utgjorde en ökad systemrisk. Den 

tredje svagheten var otillräcklig likviditetshantering och för små likviditetsbuffertar vilket 

resulterade i att bankerna inte kunde hantera den stress som uppstod på marknaden (Cecchetti, 

Domanski & von Peter 2011, s. 29). Under krisen klarade sig vissa aktörer inom finanssektorn 

väldigt bra och visade en stark motståndskraft medan andra aktörer var mer oförmögna att 

skydda sig mot krisens effekter, trots att dessa aktörer hade till synes liknande kapitalnivåer. 

Några tydliga skillnader kunde dock identifieras mellan de som lyckades hantera krisen bra och 

de som uppvisade en lägre motståndskraft. Dessa skillnader utgjordes främst av 

likviditetshantering, effektivitet i interna processer, olika kvalitet och nivåer på kapitalbasen 

samt av aktörernas tillgång till kapitalbasen (Europeiska kommissionen 2013, s. 1). 

Efter den senaste finanskrisen har ett flertal förändringar skett inom den Europeiska Unionen 

(EU). En reform har varit en påbörjad övergång från statiska regelbaserade system mot en mer 

principbaserad reglering som syftar till att på ett bättre sätt fånga företags faktiska risksituation. 

För banksektorn har detta inneburit att regelverket Basel II har reviderats till den nya versionen 

Basel III (Gatzert & Wesker 2012, s. 539). Den finansiella krisen påvisade att det tidigare 

regelverket Basel II inte var tillräckligt för att reducera bankernas risker och deras förmåga att 

stå emot förluster då kraven innebar för dåligt och för lite kapital. Basel III började införas år 

2013 och beräknas vara helt implementerat år 2019. Basel III innebär högre kapital- och 

likviditetskrav på bankerna och syftar till att minska riskerna för att nya finansiella kriser ska 

uppstå (Sveriges riksbank u.å a). Pera och Bird (2011, s. 24) lyfter fram att bankerna är viktiga 

aktörer och att det är bankerna som binder samman företag och konsumenter. Ett starkt 

banksystem som klarar att stå emot motgångar är grunden för en hållbar ekonomisk tillväxt, då 

bankerna står i centrum för den kreditförmedlingsprocess som råder mellan investerare och 

sparare (Pera & Bird 2011, s. 24).  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Lehman Brothers fall under finanskrisen tydliggjorde vikten av bankreglering och reglering av 

de orimliga risktaganden som kunde ses hos banker. Krisen blottade en instabil finansmarknad 

med allt för stort risktagande. I syfte att främja en banksektor med starkare motståndskraft togs 

Basel III fram för att reglera bland annat bankernas likviditet, kapitaltäckning och riskhantering 

(Haq & Heaney 2012, ss. 696-697).  Krisen påvisade även ett behov av att stärka en lämplig 

riskkultur hos bankerna och förbättra bankernas beredskap att kunna hantera oväntade 

händelser (Pera & Bird 2011, s. 25). Dietrich, Hess och Wanzenried (2014, s. 15) anser att de 

nya reglerna i Basel III kommer att minska sannolikheten för att nya finanskriser uppkommer 

och mildra dess effekt om de uppkommer. De nya reglerna innebär enligt författarna en positiv 

effekt på lång sikt när det gäller den ekonomiska aktiviteten (Dietrich, Hess och Wanzenried 
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2014, s. 15). Nya kapitalkrav skapades i Basel III i syfte att bankerna skulle hålla tillräckliga 

reserver som skulle klara av framtida kriser. De nya reglerna i Basel III fokuserar även på 

likviditetsrisk, kreditrisk och marknadsrisk i både normalscenarier och stressade scenarier 

(Varotto 2011, s. 134). Basel III verkar även för att minska bankernas systemrisk, det vill säga 

risken att ett misslyckande eller en obalans hos en bank får effekter inom hela den finansiella 

sektorn (Schwerters 2011, s. 338). 

 

De nya kapitaltäckningskraven som ställs i Basel III är minimikrav och syftet är att 

bankväsendet ska bli säkrare. Exempelvis har Sverige och Storbritannien valt att sätta högre 

kapitaltäckningskrav än vad som krävs enligt Basel III (Swedbank 2012, ss. 20-22). De nya 

kapitaltäckningskraven från Basel III innebär att kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till 

minst sju procent senast år 2019 (BIS 2011, s. 69). Kärnprimärkapitalet är den del av 

primärkapitalet som håller högst kvalitet och har bäst förmåga att absorbera förluster. 

Kärnprimärkapitalet består bland annat av balanserade vinstmedel och aktiekapital. 

Kärnprimärkapitalrelationen är förhållandet mellan riskvägda tillgångar och 

kärnprimärkapitalet (Finansinspektionen u.å e). De fyra svenska storbankerna utgörs av 

Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank (Finansinspektionen 2014b, s. 41) och dessa 

banker har fått ett högre krav på sig. De svenska storbankerna ska uppnå en 

kärnprimärkapitalrelation på minst 10 procent till år 2014 och nå upp till 12 procent år 2015.  

 

Syftet med de strängare kraven på de svenska storbankerna är att uppnå stabilitet. Det är viktigt 

att sätta högre krav på de svenska storbankerna då storbankerna i stor grad finansierar sig genom 

att de lånar på internationella kapitalmarknader. Detta resulterar i en risk om det uppstår 

störningar på dessa kapitalmarknader. Ytterligare en anledning till att ställa högre krav på 

storbankerna är att dessa banker är stora aktörer i förhållande till Sveriges ekonomi. Behöver 

staten gå in och hjälpa en storbank kan detta i sin tur resultera i höga kostnader för 

skattebetalarna och för det svenska samhället (Finansinspektionen 2013a, ss. 18-19). Bankernas 

kapitalrelationer har under den senaste tiden fått allt mer uppmärksamhet, om dessa skulle 

misslyckas finns det en risk att ekonomin spårar ur enligt Memmel och Raupach (2010, ss. 509-

510). 

 

Ett starkt finanssystem är en viktig grund för att en sund ekonomi ska kunna råda (Pakravan 

2014, s. 208). En styrka i finanssystemet är viktigt för att garantera en ekonomisk tillväxt och 

stabilitet och i den finansiella sektorn utgör bankerna den viktigaste beståndsdelen (Arif & 

Anees 2012, ss. 182-183). Tillsynsmyndigheter i varje nation vill säkerställa att bankerna har 

tillräckligt med kapital för att kunna hantera svårigheter eftersom det finns risk att problem i en 

bank kan få stor spridning i den övriga finanssektorn (Valová 2007, s. 14). För att testa 

bankernas motståndskraft utförs stresstester av olika aktörer. Målet med de stresstester som har 

genomförts efter krisen som började år 2007, av bland annat European Banking Authority 

(EBA), har varit att upprätta förtroendet för banksektorn och att öka stabiliteten på 

finansmarknaden (Woo, Chelluboina & Xoual 2014, s. 2). Enligt Woo, Chelluboina och Xoual 

(2014) kan ett ökat offentliggörande av de resultat som framkommer i dessa stresstest 

disciplinera aktörer till att arbeta mot att uppnå Baselbestämmelserna. Petrella och Resti (2013, 

s. 5406) är av samma åsikt och menar att resultaten från stresstesterna är bra för marknaden då 

de förmedlar relevant information till investerare och andra aktörer som de på annat sätt inte 

hade kunnat få tillgång till (Petrella & Resti 2013, s. 5406).  

 

Under år 2011 genomförde EBA stresstester på storbankerna inom EU som syftade till att se 

om dessa banker kunde hantera ogynnsamma scenarier. Slutsatsen från testet resulterade i att 

ett flertal banker i Europa blev underkända. Testet visade att många av de tyska bankerna inte 
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når upp till de nya kraven och att de behöver förbättra sin kapitalisering med en summa på 13 

miljarder euro (Swedbank 2012, ss. 20-22). Sveriges Riksbank har genomfört en undersökning 

för att se hur de svenska storbankerna ligger till i förhållande till de europeiska storbankerna. 

Undersökningen visade att de svenska storbankerna vad gäller kärnprimärkapital var bättre 

kapitaliserade än vad de europeiska storbankerna var (Sveriges Riksbank 2013, s. 22). Sveriges 

Riksbank skriver i sin rapport att kapitalrelationerna i de svenska storbankerna är höga 

(Sveriges Riksbank 2014, s. 10). 

 

De nya bestämmelserna som Basel III omfattar ställer bland annat krav på att bankerna ska 

bedöma sina risker och kontrollera att dessa kan hanteras. Bankernas kontroller ska även 

övervakas av en tillsynsmyndighet (Finansinspektionen u.å f). Basel III innefattar även 

offentliggörande av riskinformation (Walker 2011, s. 96). Baselregelverket är uppbyggt kring 

tre olika pelare. Den första pelaren omfattar bland annat de grundläggande kapitalbaskraven 

och den andra pelaren omfattar bland annat tillsyn och riskbedömning (Finansinspektionen u.å 

b, u.å f). Kraven som omfattas av pelare tre behandlar hur viktigt det är att banker lämnar 

upplysningar om risk för att förbättra marknadsdisciplinen. Ju mer omfattande riskinformation 

bankerna lämnar desto högre buffertkapital håller bankerna och därmed genererar det lägre risk 

(Barakat & Hussainey 2013, s. 254). Bankerna ska enligt Basel III offentliggöra information 

om bland annat risk och kapitaltäckning minst en gång per år (Swedbank u.å). 

 

Enligt Barakat och Hussainey (2013, s. 254) utgör utlämnandet av riskinformation en viktig del 

av arbetet för att förbättra effektiviteteten på finansmarknaden, då det bland annat förbättrar 

företagets rykte och legitimitet samt stärker förtroendet hos de olika intressenterna. 

Utlämnandet av denna typ av information fungerar även som en extern mekanism då ledande 

befattningshavares beteende kan kontrolleras (Barakat & Hussainey 2013, s. 254). Riskerna i 

banksektorn har under den senaste tiden fått allt mer uppmärksamhet. Exempelvis påverkar 

likviditetsrisken hos en bank såväl prestandan som bankens förtroende och rykte (Arif & Anees 

2012, ss. 182-183). Solomon, Solomon, Norton och Josephs (2000, s. 447) studie visar på att 

en ökning av riskutlämnandet skulle hjälpa till vid olika beslut, exempelvis vid beslut om 

investeringar. Riskhantering är viktigt för aktieägare, men också för att minska risken för att 

finansiella misslyckanden ska uppstå. Riskerna är olika för alla företag och hur dessa risker 

prioriteras är ett viktigt moment i riskhanteringsprocessen (Solomon et al. 2000, ss. 447-449). 

Sútorova och Teplý (2013, s. 241) förutspår att de negativa effekterna av Basel III inte kommer 

att bli så stora för bankerna. De tror att detta kan bero på att många banker redan idag uppfyller 

kapitalkraven, trots att detta ännu inte är obligatoriskt (Sútorová & Teplý 2013, s. 241). Allen, 

Chan, Milne och Thomas (2012, s. 159) är av samma åsikt som ovanstående författare då de 

anser att de långsiktiga effekterna inte kommer bli så stora som många är rädda för. Det är dock 

viktigt att förändringar av affärsprocesser, styrning och affärsmodeller sker aktsamt för att 

slippa en allvarlig avsaknad av finansiering (Allen et al. 2012, s. 159). Dietrich, Hess och 

Wanzenried (2014, s. 15) anser att de negativa effekterna på ekonomin är övergående eftersom 

de nya reglerna innebär att det blir mindre riskfyllt för banker (Dietrich, Hess & Wanzenried 

2014, s. 15). Sveriges Riksbank är av samma åsikt som ovanstående författare. Sveriges 

Riksbank har granskat hur de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och 

Swedbank klarar av de nya målen samt kostnaderna för detta. Varken bankerna själva eller 

Sveriges Riksbank tror att kostnaderna för Basel III kommer att bli orimligt stora (Ingves 2011, 

s. 12). De nya kraven i Basel III innebär ökade kostnader för att göra finansmarknaden mer 

motståndskraftig men de nya kraven resulterar i att det finansiella systemet blir stabilare. 

Finansinspektionen anser att nyttan från de hårdare kraven är större än vad kostnaderna kommer 

att bli i Sverige (Finansinspektionen 2012a, s. 1).  
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Cosimano och Hakura (2011, ss. 19-20) konstaterar att även om de totala effekterna för 

finansmarknaden inte blir så stora så kommer det att krävas varierande insatser i respektive land 

för att nå upp till de nya kapitalkraven som Basel III innebär, då de olika länderna har olika 

utgångslägen (Cosimano & Hakura 2011, ss. 19-20). King (2013) påpekar att vilka strategier 

som ska användas ser olika ut från bank till bank och det är upp till banker i respektive land att 

identifiera den strategi som är mest kostnadseffektiv baserat på landets egna förutsättningar 

(King 2013, s. 4153).  

 

1.2.1 Specifik problemdiskussion 

Utifrån tidigare forskning kan vi konstatera att det nya Baselregelverket innefattar detaljerade 

regleringar och ökade krav för att motverka risken att nya kriser uppstår på finansmarknaden. 

Basel III innebär bland annat högre kapital- och likviditetskrav för bankerna. Det nya 

regelverket innefattar även krav på riskbedömning och riskhantering samt ökat 

offentliggörande av riskinformation. Tidigare forskning har bidragit till våra frågeställningar 

då Basel III är under implementering och är därmed ett högt aktuellt område. Det är intressant 

att undersöka olika storbankers utveckling i takt med implementeringen av det nya regelverket 

och studera hur väl storbankerna lever upp till de nya kraven i Basel III. 

Tidigare forskning har även påvisat att det kommer att krävas varierande insatser i olika länder 

för att nå upp till de nya kraven i Basel III. Tidigare forskning har även påvisat att de svenska 

storbankerna tycks vara bättre kapitaliserade än övriga europeiska storbanker. Vi anser därför 

att det är intressant att jämföra kärnprimärkapitalrelationerna för storbanker i Sverige, 

Storbritannien och Tyskland och därmed även studera hur deras motståndskraft har utvecklats 

i takt med implementeringen av Basel III. Motivering till val av länder samt ytterligare 

avgränsning i tid och rum presenteras i delkapitel 1.5.  

 
1.3  Forskningsfrågor  

 

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i följande forskningsfrågor: 

 

 Internationellt perspektiv: vilka skillnader finns det mellan de resultat som storbankerna 

i Sverige, Storbritannien och Tyskland uppnår i EBA:s stresstester? 

 

 Nationellt perspektiv: hur väl lever de fyra svenska storbankerna upp till de nya kraven 

i Basel III, med avseende på kärnprimärkapitalrelationen och riskrapportering? Hur står 

sig de fyra svenska storbankerna i Finansinspektionens egna stresstester? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera vilka resultat storbankerna i olika europeiska länder 

uppnår i EBA:s stresstest för åren 2011 respektive 2014. Syftet är att först kartlägga resultateten 

och därefter analysera dessa för att möjliggöra en jämförelse och analysera storbankernas 

motståndskraft. Studien syftar även till att studera hur väl de fyra svenska storbankerna lever 

upp till de nya kraven som Basel III medför med avseende på kärnprimärkapitalrelationen och 

dess utveckling från år 2006 samt hur bankernas riskrapportering har förändrats sedan år 2011. 

Studien syftar slutligen till att analysera hur de fyra svenska storbankerna klarar att bibehålla 
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sina kärnprimärkapitalrelationsnivåer i Finansinspektionens egna stresstester över en 

fyraårsperiod. 

 

1.5 Avgränsning 

För att avgränsa vår studie har vi till vårt internationella perspektiv valt att enbart studera 

storbankerna i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Anledningen till att vi har valt Sverige 

och Storbritannien är att dessa två länder har valt att ställa strängare krav på sina storbanker. I 

Tyskland däremot var det flera banker som inte nådde upp till målen och blev underkända i ett 

tidigare stresstest enligt Swedbank (2012, ss. 20-22). Det kan därför vara intressant att studera 

just dessa tre länders storbanker. Till den internationella frågeställningen har vi valt att avgränsa 

oss till stresstesterna utförda åren 2011 och 2014. Anledningen till detta är att kunna möjliggöra 

en jämförelse över tid för att se om motståndskraften inom banksektorn har ökat i takt med 

implementeringen av Basel III. År 2011 hade Basel III ännu inte implementerat, men år 2014 

hade implementeringen påbörjats, det är av denna anledning vi har valt dessa två åren. Till den 

nationella frågeställningen har vi valt att avgränsa oss i tid till en fyraårsperiod som avser åren 

2011 till 2014 när vi kommer att studera Finansinspektionens egna stresstester. När vi studerar 

storbankernas kärnprimärkapitalrelationer har vi valt att avgränsa oss i tid till åren 2006, 2011 

och 2014. År 2006 hade den finansiella krisen ännu inte inträffat. År 2011 hade krisen inträffat 

men Basel III hade ännu inte trätt i kraft, men regelverket var under utarbetning. År 2014 hade 

däremot de nya kraven i Basel III börjat träda i kraft. Av denna anledning har vi valt dessa år 

för att kunna göra en jämförelse över tid och för att kunna se hur bankerna har utvecklats. Vid 

analys av de svenska storbankernas riskrapporter har vi valt att begränsa oss till åren 2011 och 

2014.  

 

1.6 Ämnets relevans 

Brister i banksektorn var en bidragande orsak till att den senaste finanskrisen bröt ut (Carlgren 

2008). Det nya regelverket Basel III är under implementering fram till år 2019 och 

implementeringen pågår just nu (Ingves 2014, s. 11). Det är därmed ett mycket aktuellt område 

att studera då samtliga svenska storbanker samt myndigheter såsom Sveriges Riksbank och 

Finansinspektionen lägger mycket fokus på detta område. Det är även ett aktuellt område då 

banksektorn påverkar hela samhället och det är viktigt för hela samhället att det råder ett starkt 

och sunt finansiellt system. 

 

1.7 Disposition  

Uppsatsen disponeras fortsättningsvis på följande sätt. I kapitel två presenteras vår metod där 

beskrivning och motivering till val av tillvägagångssätt redogörs. Kapitel tre omfattar studiens 

referensram där vi bland annat redogör för betydelsefull information inom ämnet. 

Referensramen syftar till att inledningsvis förmedla information till läsaren om vad bland annat 

Baselregelverket innebär. I det tredje kapitlet presenteras även de teorier som anses vara 

relevanta i studien. Syftet med dessa teorier är koppla dem till vår empiri senare i den teoretiska 

analysdelen. I kapitel fyra presenterar det empiriska materialet för den internationella 

frågeställningen och i kapitel fem presenteras empirin för den nationella frågeställningen. Vi 

kommer i både kapitel fyra och kapitel fem att presentera våra analyser löpande integrerade i 

respektive kapitel. Vi har valt att integrera våra analyser i empirikapitel för att göra det mer 

lättöverskådlig. I kapitel sex presenterar vi vår teoretiska analys där vi kopplar relevanta teorier 
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till våra resultat. I kapitel sju presenteras en sammanfattande diskussion som mynnar ut i 

studiens slutsats. Avslutningsvis i kapitel åtta presenteras vår avslutande diskussion och förslag 

till framtida forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- 7 - 

2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Det finns tre olika alternativ för att relatera empiri till teori. Dessa är abduktion, induktion och 

deduktion.  En deduktiv forskningsansats innebär att slutsatser dras utifrån befintliga teorier 

och allmänna principer. En induktiv forskningsansats innebär att utifrån den införskaffade 

empirin skapas en teori. Teorin formuleras därmed utifrån det enskilda fallet. Abduktion är 

däremot en blandning mellan deduktion och induktion (Patel & Davidson 2011, ss. 23-25).  

 

Vi har valt en abduktiv forskningsansats då vi inte har någon renodlad induktiv eller deduktiv 

forskningsansats. Först använde vi aktuell forskning för att kunna formulera våra 

frågeställningar. Vi identifierade sedan relevanta teorier såsom intressent-, legitimitets- och 

signaleringsteorin när vi hade påbörjat vår empiri. När vi hade färdigställt vår empiri kopplade 

vi detta till de relaterade teorierna.  

 

2.2 Undersökningsansats 

Det finns två olika typer av undersökningar, dessa utgörs av en kvalitativt eller en kvantitativt 

inriktad forskning. En kvantitativ metod går ut på att forskningen sker via statistiska 

analysmetoder och bearbetningsmetoder. När en kvalitativ metod tillämpas sker insamlingen 

av data oftast i form av tolkande analyser och kvalitativa intervjuer. Inom denna metod görs 

verbala analyser av olika texter (Patel & Davidson 2011, ss. 13-14). Enligt Holme och Solvang 

(1997, s. 76) kan en kombination av kvantitativa och kvalitativa element med fördel användas 

i samma studie.  

 

Till denna studie används både kvalitativa och kvantitativa metoder. För att besvara den 

internationella frågeställningen används främst en kvantitativ metod i form av något som 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 97) benämner som en kvantitativ 

innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys är en analys av muntligt eller skriftligt material 

som baseras på jämförbara och likvärdiga uppgifter. Den kvantitativa innehållsanalysen kan 

vara ett väldigt bra verktyg då exempelvis frekvens av olika kategorier eller utrymme i tid och 

rum studeras (Esaiasson et al. 2012, s. 97). Till den internationella frågeställningen används 

denna typ av analys då vi studerar EBA:s stresstester. EBA utför ett likadant test för de båda 

åren och vi studerar resultaten från två olika år och gör en jämförelse mellan dessa. Denna typ 

av innehållsanalys används även till viss del för att besvara den nationella frågeställningen då 

vi studerar de svenska storbankernas årsredovisningar och riskrapporter.  

 

Vi har också valt att genomföra semistrukturerade intervjuer med representanter från 

Finansinspektionen respektive Sveriges Riksbank. Den semistrukturerade intervjun är ett 

verktyg som kan användas inom en kvalitativ undersökningsansats (Bryman & Bell, s. 474). 

Detta beskrivs närmare i delkapitel 2.4.2. 

 

2.3 Urval 

För att samla in empirisk information i syfte att besvara vår internationella frågeställning har vi 

valt att studera storbankerna i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Bakgrunden till att vi valde 

Tyskland var att i vår problemdiskussion fick vi indikationer på att de tyska bankerna tidigare 
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hade uppnått relativt dåliga resultat i EBA:s stresstester. Anledningen till att vi valde 

Storbritannien var att detta land precis som Sverige valt att ställa högre krav än Basel III:s 

grundkrav på sina storbanker. Vi valde att studera EBA:s stresstester för åren 2011 respektive 

2014 för att kunna göra en jämförelse över tid och se om bankernas motståndskraft förbättrats 

i takt med implementeringen av Basel III. Vårt urval grundar sig på de storbanker i respektive 

land som finns representerade i EBA:s stresstester för de aktuella åren. För både år 2011 och år 

2014 finns det fyra storbanker representerade för Sverige samt fyra för Storbritannien. Urvalet 

av de tyska storbankerna skiljer sig år mellan år 2011 och år 2014 då 11 respektive 24 tyska 

storbanker fanns representerade.                                                             

 

För att kunna besvara vår nationella frågeställning har vi valt ut de fyra svenska storbankerna: 

Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank. Vi har valt att studera Finansinspektionens egna 

stresstester för åren 2011 till 2014 för att se om de svenska storbankernas motståndskraft 

förbättrats i takt med implementeringen av Basel III.  Vi har också valt att studera bankernas 

egna årsredovisningar för åren 2006, 2011 och 2014. Syftet till valet av dessa tre årtal är att år 

2006 hade den finansiella krisen ännu inte inträffat. År 2011 hade krisen inträffat men Basel III 

hade ännu inte trätt i kraft dock höll regelverket på att utarbetas. År 2014 hade de nya kraven i 

Basel III börjat träda i kraft. Av denna anledning har vi valt dessa år för att kunna göra en 

jämförelse över tid och för att kunna se bankernas utveckling. Vi har även valt att studera de 

fyra svenska storbankernas riskrapportering för år 2011 och år 2014. Detta då bankernas 

riskbedömning och riskrapportering utgör en del av de nya kraven i Basel III. 

 

Vi har valt att genomföra två intervjuer, en med två representanter från Sveriges Riksbank och 

en med en representant från Finansinspektionen. I vår empiri kommer vi att benämna 

representanterna från Sveriges Riksbank som X och representanten från Finansinspektionen 

som Y. Anledningen till detta är att vi inte ville utnämna någon vid namn och vi ansåg inte 

heller att detta var relevant. Vi tog först kontakt med Sveriges Riksbank via deras mejlkontakt 

på deras hemsida där vi frågade om det fanns möjlighet att få träffa dem för en intervju. Vi fick 

sedan svar från en anställd på Sveriges Riksbank som blev vår kontaktperson, det var även han 

som hänvisade oss till X på Riksbanken och Y på Finansinspektionen. 

 

2.4 Studiens genomförande 

2.4.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen kan ske antingen via primär- eller sekundärdata. Primärdata är information 

som forskaren själv samlar in, det vill säga information som är hämtat direkt från olika personer.  

Primärdata kan samlas in via exempelvis metoder såsom frågeformulär och intervjuer. 

Sekundärdata däremot är information som inte är direkt hämtad från källan, utan informationen 

är istället införskaffad av andra människor. Sekundärdata kan utgöras av både kvalitativa 

sekundärdata i form av texter, samt kvantitativa analyser som är vanligt inom ekonomi vid 

analyser av årsredogörelser och räkenskaper (Jacobsen 2002, ss. 152-153). 

 

I vår studie har vi använt oss av både primär- och sekundärkällor. I början av vår studie när vi 

skulle läsa in oss på området vände vi oss till sekundärkällor i form av vetenskapliga artiklar 

och studier, offentliga dokument från svenska och utländska myndigheter samt övrig litteratur. 

Även vår referensram och teoretiska referensram är till största del uppbyggd på sekundärkällor. 

Vid framtagandet av vetenskapliga artiklar har vi främst använt oss av sökverktyget Summon. 

Där har vi begränsat oss till artiklar som är publicerade i vetenskapliga publikationer och även 
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uppfyller kraven peer-review och fulltext. Sökord som använts är bland annat Basel III, Basel 

I, Basel III pillar 3, Bank risk och Stresstest.  

 

Till vår empiri har vi använt oss av både primär- och sekundärkällor då vi använt oss av EBA:s 

egna stresstester, årsredovisningar och även genomfört egna semistrukturerade intervjuer. Våra 

sekundärkällor utgörs av bland annat EBA:s och Finansinspektionens egna stresstester samt de 

svenska storbankernas årsredovisningar och riskrapporter. De intervjuer som vi genomfört är 

primärkällor, då informationen inhämtats direkt från respektive representant.  

 

För att besvara vår internationella frågeställning har vi studerat EBA:s stresstester för åren 2011 

respektive 2014 och kartlagt de resultat som storbankerna i Sverige, Storbritannien och 

Tyskland har uppnått. Vi har sammanställt detta i tabeller och beräknat medelvärden och 

medianer för att underlätta analys och jämförelse.  

 

När vi studerade de svenska storbankernas årsredovisningar hade vi på förhand bestämt att vi 

skulle studera bankernas kärnprimärkapitalrelationer samt förekomsten av termen 

”kärnprimärkapital”. Anledningen till detta var att vi ville undersöka om bankernas 

kärnprimärkapitalrelationsnivåer hade ökat i takt med implementeringen av Basel III samt 

analysera om bankernas fokus på kärnprimärkapitalet hade ökat. När vi studerade de svenska 

storbankernas riskrapporter analyserade vi hur väl de lever upp till de mål och riktlinjer som 

beskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, 

ss. 476-477 samt hur utveckling har sett ut sedan år 2011.  

 

2.4.2 Analys av empiriskt material 

Efter insamling av vårt empiriska material sammanställde vi detta. Efter kartläggning av de 

resultat som storbankerna i Sverige, Storbritannien och Tyskland uppnådde i EBA:s stresstester 

analyserades materialet. Vid analysen studerades de uppnådda resultaten i förhållande till 

kärnprimärkapitalrelationskraven. En jämförelse av kärnprimärkapitalrelationsnivåerna över 

tid utfördes för respektive land samt en jämförelse mellan de sammantagna medelvärdena för 

respektive land. Slutligen analyserades de olika ländernas motståndskraft.  

 

Efter sammanställning av det empiriska materialet som syftade till att besvara den nationella 

frågeställningen analyserades materialet i syfte att se om resultaten hade förbättrats i takt med 

implementeringen av Basel III. Samtlig empiri har även analyserats utifrån tidigare forskning 

och relevanta teorier, vårt teoretiska angreppssätt presenteras mer utförligt i delkapital 2.4.4 

 

2.4.3 Intervjuer 

Det finns tre olika typer av intervjuer, dessa är strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade. Strukturerade intervjuer tillhör det kvantitativa tillvägagångsättet och innebär 

att intervjuerna är mycket mer strukturerade, frågorna ställs alltid i samma ordning och det 

förekommer oftast slutna svarsalternativ. De ostrukturerade och semistrukturerade intervjuerna 

används däremot inom den kvalitativa undersökningsansatsen. Ostrukturerade intervjuer 

efterliknar i många fall vanliga samtal, det kan förekomma att enbart en fråga ställs till 

respondenten som sedan får associera och svara fritt. Den semistrukturerade intervjun är ett 

mellanting av de två ovannämnda formerna och innefattar ett visst mått av flexibilitet. 

Forskaren använder sig här av relativt specifika frågeställningar men respondenten får själv 

utforma sitt svar (Bryman & Bell, ss. 215, 474-476). 
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Vi har använt oss av den semistrukturerade formen när vi genomförde våra två intervjuer med 

två representanter från Sveriges Riksbank respektive en representant från Finansinspektionen. 

Anledningen till detta val var att vi hade ett antal frågeställningar som vi ville få besvarade men 

ville inte begränsa respondenternas svarsmöjligheter genom att i förväg utforma bestämda 

svarsalternativ. Målet var att respondenterna skulle få svara relativt fritt på våra frågeställningar 

för att möjliggöra att de tog upp ytterligare information som vi kunde ställa följdfrågor på. Vid 

en strukturerad form utesluts denna möjlighet och vid en helt ostrukturerad form hade risken 

funnits att vi inte hade fått våra frågeställningar besvarade. Till vissa frågor var vi också ute 

efter respondenternas egna åsikter vilket hade varit svårt att uppnå genom slutna svarsalternativ.   

 

Innan våra intervjuer mejlade vi våra frågor för att de som skulle intervjuas därigenom kunde 

få möjlighet att ge oss mer utförliga svar. Vi fick godkännande från respondenterna till att spela 

in intervjuerna och vi valde att göra detta för att inte missa några viktiga detaljer till följd av att 

vi inte hade tillräckligt med tid att hinna anteckna. Vi ville även kunna vara helt deltagande vid 

intervjuerna och rikta vår fulla uppmärksamhet på respondenterna, viket hade varit svårt om vi 

samtidigt skulle föra anteckningar. Det hade även varit svårt att föra anteckningar då ämnet är 

relativt komplicerat och respondenterna berörde mycket detaljer och regelverk. För att 

säkerställa att vi uppfattat respondenterna korrekt valde vi att sammanställa svaren och skicka 

dessa till respektive respondent för godkännande innan vi använde svaren i vår studie. Vi är 

medvetna om att inspelning av intervjun kan hämma respondenterna men efter övervägande 

ansåg vi att denna risk minskade då vi i efterhand skickade ut sammanfattningar till respektive 

respondent där de fick möjlighet att korrigera angivna svar. Båda våra intervjuer genomfördes 

den 23:e mars år 2015 i Stockholm.  

 

Målet med de genomförda intervjuerna var kunna skapa en bättre förståelse för regelverket då 

det är ett komplext område samt undersöka vad deras åsikter kring det nya regelverket var. De 

resultat vi fick genom våra intervjuer utgjorde en del av empirin till vårt arbete, gav oss en 

bättre förståelse samt möjliggjorde en bättre analys. Våra intervjufrågor samt transkriberade 

svar återfinns i bilagorna 1-4. 

  

2.4.4 Teoretiskt angreppssätt 

En teori är ett akademiskt redskap som används för att förklara, beskriva eller förutsäga olika 

fenomen inom ett ämne. Vid uppsatsskrivande kan teorier användas för att bland annat förklara 

och analysera resultat, användas som motivering till vald metod samt de kan även utgöra empiri 

(Rienecker & Jørgersen 2008, ss. 279-282).   

 

Vi kommer att använda teorier för att förklara och analysera resultat i vår empiri och detta 

kommer att presenteras i vår teoretiska analys. Vid val av teorier framhäver Rienecker och 

Jørgersen (2008, s. 283) att det är viktigt att valet utgår från uppsatsens syfte, frågeställning och 

empiri. Valet av teorier måste vara relevant och applicerbart för den specifika studie som utförts 

(Rienecker & Jørgersen, ss. 282-283).  

 

Vi har valt att till största del använda oss av legitimitetsteorin och signaleringsteorin i vår 

empiri, då vi anser att dessa teorier är de mest relevanta för vår studie. Vi kommer även till viss 

del att komplettera detta med inslag från intressentteori. Legitimitetsteorin användes för att vi 

ansåg att den kan förklara och föreskriva bland annat varför bankerna agerar som de gör och 

varför EBA:s stresstest har uppkommit. Intressentteorin och även signaleringsteorin användes 
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för att förklara varför bankerna väljer att offentliggöra mer information än vad som krävs enligt 

de nya kraven.  

 

2.5 Studiens trovärdighet 

Vid genomförandet av en studie beror dess kvalitet på hur stor säkerheten är i den införskaffade 

informationen. För att studien ska hålla en hög kvalitet krävs en god validitet och en god 

reliabilitet (Patel & Davidson 2011, ss. 101-102).  Uppfylls inte kraven på validitet och 

reliabilitet kan inte forskningsresultatet anses ha ett vetenskapligt värde (Ejvegård 2009, s. 77). 

Empirin måste enligt Jacobsen (2002, s. 21) uppfylla följande två krav, det första innebär att 

empirin ska vara relevant och giltig, det vill säga vara valid. Det andra kravet innebär att empirin 

ska vara trovärdig och tillförlitlig, det vill säga vara reliabel (Jacobsen 2002, s. 21). 

 

2.5.1 Reliabilitet och replikerbarhet 

Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet. Om studiens resultat beror på slumpen 

innebär det att studien har en låg reliabilitet (Patel & Davidson 2011, s. 103).  Därmed handlar 

reliabilitet om hur resultatet från en undersökning blir om undersökningen utförs igen, om 

resultatet blir det samma eller om resultatet beror på slumpen (Bryman & Bell 2013, ss. 62-63). 

Replikerbarhet handlar om upprepning. Ibland försöker andra forskare att upprepa andras 

studier för att se om resultatet blir det samma. För att det ska vara möjligt att replikera en studie 

krävs det att tillvägagångssättet beskrivs detaljerat (Bryman 2011, s. 49). Bryman & Bell (2013, 

ss. 400-401) tar upp problematiken som kan finnas vid kvalitativa undersökningsansatser och 

menar att dessa mått till viss grad kan behöva justeras för kvalitativa studier. De påpekar att det 

kan vara problematiskt att uppnå hög replikerbarhet vid kvalitativa undersökningsansatser då 

den sociala miljön är i ständig förändring (Bryman & Bell 2013, ss. 400-401).    

För att säkerställa reliabiliteten har vi enbart använt oss av tillförlitliga källor till den del då vi 

använt oss av en kvantitativ undersökningsansats. Då vi studerat textmaterial har vi enbart 

hämtat materialet från välkända myndigheter såsom Sveriges Riksbank, Finansinspektionen 

och från de svenska storbankernas årsredovisningar. Detta resulterar i ett uteblivande av egna 

tolkningar som kan påverka studiens kvalitet. För att det ska vara möjligt att replikera vår studie 

och därmed öka tillförlitligheten har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt utförligt. Av denna 

anledning anser vi att det råder en hög reliabilitet på vår studie och att resultatet kommer till 

stor del att bli det samma om vår studie skulle utföras på nytt. Exempelvis kommer siffrorna 

från de årsredovisningar vi studerat för de specifika åren att vara detsamma oavsett när vår 

studie replikeras.    

Vid genomförandet av vår kvalitativa undersökningsansats i form av intervjuer är vi medvetna 

om att det kommer bli svårt att replikera. Anledningen till detta är bland annat att 

implementeringen av regelverket Basel III är en pågående process och av den anledning finns 

det ingen garanti att de svar som ges vid intervjuer i framtiden kommer att bli de samma som 

de svar vi fick vid våra intervjuer. När vi genomförde våra intervjuer med våra respondenter X 

på Sveriges Riksbank respektive Y på Finansinspektionen valde vi dock att ställa de frågor som 

berörde ren fakta med exakt samma formulering. Anledningen till detta var att vi ville se om de 

oberoende av varandra gav samma svar. Vi kunde konstatera att respondenterna gav liknande 

svar och det visar på att resultatet inte beror på slumpen. Av denna anledning tror vi att om vår 

studie replikeras på nytt kommer faktafrågorna att få ett liknande svar.   
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2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om giltighet. De slutsatser som presenteras, är dessa giltiga och går de att lita 

på? Det är viktigt att hela tiden kritiskt granska giltigheten (Jacobsen 2002, s. 255). Syftet med 

validitet är att säkerställa att det som är avsikten att undersökas faktiskt är det som undersöks 

(Ejvegård 2009, s. 80).  

För att säkerställa att vi i vår studie faktiskt studerar det som är avsikten att studera och därmed 

öka studiens validitet utformade vi först vårt syfte och våra frågeställningar utifrån vår 

problemdiskussion. När vi sedan skulle samla in material till den teoretiska referensramen och 

empirin utgick vi hela tiden från våra frågeställningar för att avgöra om informationen var 

relevant. När vi studerade EBA:s stresstest hade vi på förhand bestämt att vi skulle studera 

respektive banks kärnprimärkapitalrelation under både ett normalscenario och ett stressat 

scenario för storbanker i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Detta gjorde vi för att garantera 

att vi studerade samma sak för respektive bank. Även när vi studerade de svenska storbankernas 

årsredovisningar och riskrapporter hade vi på förhand bestämt att vi bland annat skulle studera 

sidantal och om de svenska storbankerna nådde upp till de mål och riktlinjer som beskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-

477.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann (2014, ss. 107-108) tar upp etiska överväganden i samband med 

kvalitativa intervjuer och presenterar informerat samtycke som en etisk fråga som bör 

övervägas. Detta innebär att respondenterna är medvetna om det allmänna syftet med studien 

och är medvetna om att de deltar helt frivilligt och har rätt till att när som helst ändra sig (Kvale 

& Brinkmann 2014, ss. 107-108). Av denna anledning har vi haft mejlkontakt med 

respondenterna innan intervjuerna och de har fått information om att vi skriver en 

magisteruppsats samt fått en kortfattad beskrivning av syftet med vårt arbete. Vi har varit öppna 

med syftet för vår studie och vi har därmed inte gett dem vad Bryman & Bell (2013, s. 152) 

kallar falska förespeglingar.  

 

Efter genomförandet av vår intervju med X på Sveriges Riksbank och Y på Finansinspektionen 

sammanställde vi den information vi fick av respektive respondent. För att säkerställa att vi 

förstått X och Y rätt mejlade vi vår sammanställning till respektive respondent för att få ett 

godkännande innan vi färdigställde vår studie. Vi har även av etiska skäl valt att hålla 

representanterna för de två olika myndigheterna anonyma i detta arbete. 

 

Vi har haft etiska överväganden i åtanke vid analys av våra sekundärkällor och vi har varit 

tydliga med var vi har hämtat informationen. Detta för att läsaren tydligt ska kunna skilja på 

inhämtad information och våra egna åsikter.    

 

2.7 Källkritik 

Enligt Jacobsen (2002, s. 153) är det viktigt att kritiskt granska urvalet av olika källor både vid 

ett kvalitativt och kvantitativt användande av sekundärdata. Detta är något vi varit medvetna 

om när vi samlat in vårt datamaterial. Vi har kritiskt granskat de utvalda källorna och enbart 

använt oss av tillförlitliga källor. Vid framtagandet av vetenskapliga artiklar har vi främst 
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använt oss av artiklar som är publicerade i vetenskapliga publikationer och även uppfyller 

kravet peer-review. Detta ger en indikation på att källorna är tillförlitliga. Enligt Ejvegård 

(2009, s. 18) ska källor såsom officiell statistik och vetenskapliga verk bedömas vara 

tillförlitliga i ett demokratiskt och öppet samhälle.  

 

Det finns även en rad krav att ta hänsyn till vid granskning av utvalda källor. Ejvegård (2009, 

ss. 71-73) anser att kraven äkthetskrav, oberoendekrav, samtidighetskrav och färskhetskrav bör 

föreligga. Även Esaiasson et al. (2012, ss. 282-286) tar upp de tre förstnämnda kraven och tar 

även upp kravet på tendens. Äkthetskravet omfattar äktheten i materialet för att bedöma att det 

använda materialet är äkta och att det inte föreligger förfalskningar (Ejvegård 2009). För att 

säkerställa detta har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar och rapporter från olika 

myndigheter, dessa är källor som vi bedömer bygger på riktiga och inte förfalskade uppgifter. 

Syftet med samtidighetskravet är att minska glömskefaktorn och öka förståelsefaktorn 

(Ejvegård 2009). Vi studerar ett relativt nytt område och av den anledningen är inte detta krav 

lika aktuellt som övriga krav. Färskhetskravet innebär att nyare källor generellt sett är att 

föredra framför äldre (Ejvegård 2009, ss. 71-73). De flesta av våra vetenskapliga artiklar är 

publicerade de senaste åren, detta kan ha sin förklaring i att Basel III är ett relativt nytt regelverk 

och det finns därav inte äldre källor att tillgå inom området.  

 

Det finns tre aspekter inom oberoendekravet: möjligheter att bekräfta berättelser, avståndet 

mellan berättare och berättelse samt berättarens grad av oberoende (Esaiasson et al. 2012, s. 

283). För att säkerställa oberoendekravet har vi bland annat vid våra intervjuer valt att ställa de 

frågor som berör ren fakta på samma sätt till de två olika myndigheterna. Syftet med detta är 

att minska risken för fel information till följd av exempelvis missförstånd. När vi studerat 

exempelvis vetenskapliga artiklar som beskrivit krav enligt Basel III har vi alltid säkerställt 

detta mot Baselkommitténs egna publikationer för att säkerställa informationens riktighet. 

Tendenskravet är det sista kravet som Esaiasson et al. (2012) tar upp. Författaren bakom en 

källa kan ibland visa ett intresse för att framhäva viss fakta och utelämna andra, tendenskravet 

syftar till att försöka bedöma berättarens tendens (Esaiasson et al. 2012, ss. 285-286). 

Fullständig opartiskhet kan vara svårt att fastställa men det är något vi haft i åtanke under vårt 

skrivande. När vi studerat hur de olika bankerna klarar sig vid stressade scenarier har vi använt 

oss av EBA:s och Finansinspektionens stresstester istället för att studera de stresstester som 

flera av bankerna utfört själva, detta tror vi bidrar till en ökad opartiskhet.  

 

Övriga tryckta dokument såsom de fyra svenska storbankernas egna årsredovisningar är 

granskade av en oberoende part i form av en revisor och vi bedömer dessa dokument som 

tillförlitliga. Vid granskning av källor är det viktigt enligt Ejvegård (2009, s. 19) att ta hänsyn 

till objektivitet, vilket innebär att forskaren ska vara objektiv till ämnet och lyfta fram alla olika 

perspektiv.  
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3 Referensram 

3.1 Inledning 

Detta kapitel kommer främst att ge en överblick över regelverket Basel III, hur det är uppbyggt, 

vad det innebär samt hur det kommer att implementeras. Referensramen kommer utöver detta 

även att presentera relevanta teorier som kan kopplas till ämnesområdet. All den information 

som framställs i detta kapitel kommer inte att utnyttjas i analysen då en del information syftar 

till att ge läsaren förståelse för att kunna skapa en helhetsbild om ämnet.  

 

3.2 Tidigare Baselregelverk 

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) bildades år 1974 som en del av Bank for 

International Settlements (BIS) i syfte att ta fram riktlinjer, standarder och rekommendationer. 

Baselkommittèn har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz (Finansinspektionen u.å a).  

 

3.2.1 Basel I 

Det första ramverket, Basel I, bildades år 1988 och syftade till att ge vägledning för banker som 

är verksamma internationellt (King & Tarbert 2011, s. 1). Basel I bildades som svar på den 

skuldkris som rådde efter år 1982 till följd av Mexikos betalningsinställelse. Oro rådde på 

marknaden på grund av att bland annat kapitalnivåerna hos de internationella storbankerna 

försvagades (Lastra 2004, s. 227). Syftet med Basel I var att alla banker skulle ha samma 

förutsättningar över nationsgränserna (Mohanty 2008, s. 110). Basel I har dock fått mycket 

kritik, bland annat för att dess riskbedömning inte tar hänsyn till risker såsom ränterisk, 

marknadsrisk, likviditetsrisk och operativ risk och därför utvecklades Basel II (Lastra 2004, s. 

225).  

 

3.2.2 Basel II 

Stora brister i Basel I ledde till en utveckling av ramverket som resulterade i att det uppdaterade 

ramverket Basel II släpptes år 2004 (Drumond 2009, s. 798). Reglerna i Basel II utvecklades 

ytterligare och var främst inriktade på hur mycket kapital som bankerna var tvungna att avsätta 

i buffert för att kunna hantera förluster. Kraven på hur mycket kapital bankerna skulle avsätta 

var förenat med verksamhetens risk (Sveriges Riksbank 2010, s. 1). Basel II byggde på samma 

kapitaltäckningskrav som Basel I men gjorde kapitaltäckningen mer riskkänslig. Basel II 

medförde även ökad öppenhet och ett ökat offentliggörande av information (Hassan Al-Tamimi 

2008, s. 175).  Enligt Benink (2002, s. 103) var kriterierna i Basel II uppbyggda kring tre pelare 

där den första pelaren behandade kapitalkrav och angav att kapitalet ska ställas i förhållande till 

riskerna. Den andra pelaren omfattade tillsynsprocessen som innebar att en tillsynsmyndighet 

skulle övervaka att bankerna använde lämpliga beräkningsmetoder. Den tredje pelaren 

behandlade ökad utlämning av information från bankerna (Benink 2002, s. 103).  

 

Ingves (2011, ss. 2-5) menar att Basel II innebar för dåligt och för lite kapital. Formuleringarna 

var vaga vad gäller kravet på mängden kärnprimärkapital som en bank skulle ha. Ytterligare 

kritik som riktades mot Basel II var att ramverket underskattade riskerna samt att bankernas 

likviditetshantering var bristande (Ingves 2011, ss. 2-5). Basel II anses vara en bidragande orsak 

till finanskrisen. Innan krisen rådde det högkonjunktur och riskerna under denna period var 
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låga. Bankernas balansräkningar expanderades parallellt med att de kunde uppvisa goda 

kapitaltäckningssiffror med tämligen lite kapital. Vid tidpunkten då konjunkturen vände, steg 

också riskerna och förtroendet banker emellan minskade vilket i sin tur resulterade i ökat 

kapitalkrav från marknaden. Bankerna var tvungna att minska sina balansräkningar och därmed 

också minska sina utlåningar till företag och privatpersoner. Effekten av detta blev att 

efterfrågan minskade samtidigt som investeringsförmågan minskade och det förstärkte 

konjunkturens tillbakagång (Ingves 2011, s. 5). 

 

3.3 Finanskrisen 

Till följd av den senaste finanskrisen har regelverken som reglerar finansiella tjänster inom EU 

genomgått stora förändringar (Gatzert & Wesker 2012, s. 539). Den omfattande finanskrisen 

som drabbade världen år 2007 var till viss del en konsekvens av hög utlåning, framför allt i 

USA men även i Europa. Många banker hade för lite kapital för att kunna hantera perioder med 

flera oväntade händelser (Carlgren 2008). Enligt Cecchetti, Domanski och von Peter (2011, s. 

29) exponerade finanskrisen tre tydliga svagheter hos de globala storbankerna och i deras sätt 

att bedriva sin verksamhet. Den första bristen var att bankerna hade kapital av otillräcklig 

kvalitet och för små kapitalreserver för att kunna täcka de förluster som uppstod. Den andra 

bristen var för små likviditetsbuffertar och en otillräcklig likviditetshantering som innebar att 

bankerna saknade resurser för att kunna hantera den stress som uppstod på finansmarknaden. 

Den tredje bristen var att den globala finansmarknaden hade blivit för tätt sammanlänkad, vilket 

bidrog till den dominoeffekt som uppstod när det började gå nedåt (Cecchetti, Domanski & von 

Peter 2011, s. 29). 

 

3.4 Basel III 

Den senaste finanskrisen ledde till att brister i likviditetshantering och finansiering kunde 

uppmärksammas, vilket i sin tur resulterade i att de nya likviditetsreglerna i Basel III 

upprättades. De nya reglerna innebär att bankerna ska kunna hantera både långsiktiga och 

kortsiktiga obalanser (Dietrich, Hess & Wanzenried 2014, s. 13). Syftet med Basel III är att 

banksektorns motståndskraft för att kunna hantera nya kriser ska öka (King 2013, s. 4146). 

Baselkommittén har kommit överens om radikala ändringar i syfte att minska risken för att nya 

bankkriser ska inträffa. Ett av huvudområdena i det nya ramverket är bankernas 

kapitalbuffertar. Det införs också nya krav vad gäller bankernas riskhantering. De nya 

förändringarna som Basel III innebär kommer att ske stegvis. Ramverket innebär internationella 

minimikrav och det är upp till enskilda tillsynsmyndigheter om de vill ställa ytterligare högre 

krav inom vissa områden (Pera & Bird 2011, s. 24).   

 

Basel III medför bland annat krav på ökad kvantitet och höjd kvalitet på kapitalet (Sútorová & 

Teplý 2013, s. 227). Enligt Sveriges Riksbank (u.å a) innebär Basel III även att nya krav på 

kapitalkonserveringsbuffert, bruttosoliditet och likviditet införs. De nya kraven på 

kapitalkonserveringsbuffert medför att bankernas möjlighet att ge utdelning till sina aktieägare 

kommer att begränsas om bankens kärnprimärkapital understiger sju procent, bankerna kommer 

alltså behöva hålla en form av buffert på minst sju procent. De nya bruttosoliditetskraven 

innebär att en form av övre gräns införs som reglerar hur stor del av bankernas balansräkning 

som får finansieras av skulder. Intentionen är att detta ska införas under år 2018, från år 2015 

kommer dock bankerna att behöva redovisa sin bruttosoliditetsnivå offentligt (Sveriges 

Riksbank u.å a). Enligt Riksbankens rapport för finansiell stabilitet bedöms det finansiella 
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systemet i Sverige fungera väl i dagsläget men banksystemet bedöms vara för tätt 

sammankopplat och bankerna bedöms även ha en förhållandevis liten andel eget kapital vilket 

kan göra systemet känsligt för olika störningar. Sveriges Riksbanks rekommendation blir därför 

att införandet av bruttosoliditetskravet till följd av Basel III tidigareläggs av Finansinspektionen 

(Sveriges Riksbank 2014, s. 5). Basel III medför även två vidareutvecklade krav på bankernas 

likviditet, Liquidity Coverage Ratio (LCR) och Net Stable Funding Ratio (NSFR) (Sveriges 

Riksbank u.å a). 

 

3.4.1 Kärnprimärkapitalrelation 

Kärnprimärkapital omfattas av exempelvis eget kapital i form av ackumulerade outdelade 

vinster och aktiekapital (Finansinspektionen u.å e). Kärnprimärkapitalet är den del av 

primärkapitalet som håller högst kvalitet och har bäst förmåga att absorbera förluster. Det består 

till störst del av balanserade vinstmedel och inbetalt kapital (Nordea 2014b, s. 46). 

Kärnprimärkapitalrelationen är förhållandet mellan kärnprimärkapitalet och en banks riskvägda 

tillgångar (Finansinspektionen u.å e). Baselkommittén har valt att sätta ett minimikrav på 

kärnprimärkapitalrelationen på sju procent, där 4,5 procent utgörs av kärnprimärkapital och 2,5 

procent utgörs av kapitalkonserveringsbufferten (Skandiabanken 2012, s. 19). 

Implementeringen av de nya kapitalkraven kommer enligt Baselregleringarna att ske stegvis 

fram till år 2019. Varje land har möjlighet att implementera de nya kapitalkraven tidigare samt 

sätta högre kapitalkrav (Pera & Bird 2011, s. 24).  
 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kärnprimärkapital 3,5 % 4,0 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 

Kapitalkonserveringsbuffert    0,625 % 1,25 % 1,875 % 2,5 % 

Total 

kärnprimärkapitalrelation 

3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,125 % 5,75 % 6,375 % 7,0 % 

Tabell 3.4.1.1 Implementeringen av kapitaltäckningsreglerna enligt Basel III (BIS 2011, s. 69, 

modell ej i orginal) 

Tabell 3.4.1.1 visar infasningen av de nya kapitaltäckningskraven enligt Basel III. Tabellen 

visar att kravet kommer att införas stegvis för att slutligen uppgå till sju procent år 2019.  

Tyskland har valt att inte tidigarelägga implementeringen för sina storbanker (Huebner 2012). 

Storbritannien är ett av de länder som däremot har valt att ställa högre krav på några av sina 

storbanker. Det strängare kravet innebär att kärnprimärkapitalrelationen hos de berörda 

bankerna ska uppgå till minst 10 procent (Edmonds 2013, s. 13). Samtliga brittiska banker ska 

uppnå en kärnprimärkapitalrelation på minst sju procent från och med år 2013 (Bank of England 

u.å). Sveriges Riksbank och Finansdepartementet har även de valt att ställa högre krav på de 

fyra svenska storbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank. Storbankerna ska 

enligt de formella kraven uppnå en kärnprimärkapitalrelation på minst 10 procent av de 

riskvägda tillgångarna till år 2014 och nå upp till minst 12 procent år 2015 (Finansinspektionen 

2013a, s. 18 ). Storbankerna har varit medvetna om de högre svenska kapitalkraven sedan 

novemberöverenskommelsen 2011, då det fattades beslut om dessa (Finansinspektionen 2014b, 

s. 7).   

 

De formella kraven på 10 respektive 12 procent gäller för samtliga svenska storbanker men 

Finansinspektionen ställer ytterligare högre krav på respektive svensk storbank. Detta 

tydliggörs i nedanstående figur hämtad från Finansinspektionen (2014b, s. 79).  
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Figur 3.4.1.1: De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationskrav år 2014 

(Finansinspektionen 2014b, s. 79) 

 

I figur 3.4.1.1 framgår det att Finansinspektionen har satt upp olika krav på de fyra svenska 

storbankerna vad gäller deras kärnprimärkapitalrelation för år 2014. Handelsbanken har fått ett 

krav på att kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till 17,5 procent och SEB har ett krav på att 

kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till 15,4 procent. Nordea respektive Swedbank har som 

krav på sin kärnprimärkapitalrelation att denna ska uppgå till 14,7 respektive 19,0 procent. 

Swedbank är alltså den bank som Finansinspektionen valt att sätta högst krav på, följt av 

Handelsbanken (Finansinspektionen 2014b, s. 79).  

 

3.4.4 Regelverkets uppbyggnad  

När de nya kapitaltäckningsreglerna trädde i kraft införlivades Basel III överenskommelsen i 

svensk rätt genom EU-reglering (Finansinspektionen u.å d). Sverige har varit medlem i EU 

sedan år 1995 (Europeiska kommissionen u.å). Medlemskapet i den Europeiska unionen 

innebär att EU:s förordningar blir direkt gällande i Sverige, medan EU-direktiv däremot först 

måste införas i den svenska lagstiftningen, en process som fattas genom ett riksdagsbeslut 

(Finansinspektionen u.å c). Efter den senaste finanskrisen fattades beslut om att ersätta det 

tidigare Capital Requirements Directive (CRD) med ett nytt regelverk. Detta inkluderade en 

EU-förordning, Capital Requirements Regulation (CRR), och även ett direktiv vid namn CRD 

IV (Europeiska kommissionen 2013, s. 1).  

 

Basel III har genomförts av EU och utgör bindande regler i tillsynsförordnigen och 

kapitaltäckningsdirektivet (Finansinspektionen 2014b, s. 8). Tillsynsförordningen är en EU-



 

 

 

 

- 18 - 

förordning och därmed direkt gällande i Sverige som svensk lag. Denna förordning inkluderar 

tillsynskrav som banker och andra finansinstitut ska uppfylla. I denna förordning finns 

möjlighet för behöriga myndigheter i medlemsstaterna att ta till specifika åtgärder för att på en 

nationell nivå kunna motverka systemrisker (Finansinspektion 2014b, ss. 8-9). 

Kapitaltäckningsdirektivet måste däremot införlivas i svensk rätt och den 26:e juni år 2014 

beslutade Riksdagen om att införa detta direktiv genom följande lagar: 

 

Lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag 

(tillsynslagen) och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar (buffertlagen). Dessa 

lagar innehåller i sin tur bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela vissa föreskrifter. I lagarna anges också att FI 

är behörig myndighet   

            (Finansinspektionen 2014b, s. 9) 

 

3.4.5 De tre pelarna 

Basel III och precis som det tidigare regelverket Basel II uppbyggt kring tre pelare (Benink 

2002, s. 103). Exempelvis är de detaljerade formella kraven och kapitalkravsberäkningarna från 

tillsynsförordningen presenterade i pelare 1 medan Finansinspektionens tillsynsprocess som 

också omfattas av tillsynsförordningen presenterade i pelare 2 (Finansinspektionen 2014b, s. 

10). 

 

Pelare 1 Pelare 2 Pelare 3 

- Grundläggande 

kapitalbaskrav 

 

- Tillsyn och 

riskbedömning 

 

- Offentliggörande- 

och upplysningskrav 

Tabell 3.4.5.1: De tre pelarna (Walberg & Nordgren 2014, s. 4, modell ej i orginal) 

 

Pelare 1 omfattar de grundläggande kapitalbaskraven (Finansinspektionen u.å b). Denna pelare 

anger kvantitativa krav på kapital och på riskmätning (Gatzert & Wesker 2012, s. 541). Pelare 

1 omfattar även kapitalkrav för marknadsrisker, kreditrisker och operativa risker. 

Kapitaltäckningsreglerna i pelare 1 ger de olika instituten ett antal olika metoder att välja mellan 

vid beräkning av hur stor deras kapitalbas behöver vara för att kunna hantera förluster som 

beror på ovannämnda risker (Walberg & Nordgren 2014, ss. 4-5).  

 

Pelare 2 omfattar tillsyn och riskbedömning (Finansinspektionen u.å f). Denna pelare 

kompletterar pelare 1 och är samlingsnamnet för alla de regler som syftar till att styra bankernas 

interna kapitalutvärdering och även de regler som omfattar Finansinspektionens tillsyns- och 

utvärderingsprocess (Finansinspektionen 2014b, s. 10).  Denna pelare anger kvalitativa villkor 

för bankernas riskhantering och även för tillsynsprocessen (Gatzert & Wesker 2012, s. 541). 

De nya Baselbestämmelserna ställer krav på att bankerna ska bedöma sina risker och kontrollera 

att de sammantagna riskerna inte är så stora att de kan medföra äventyrad förmåga för bankerna 

att fullgöra sina uppgifter och förpliktelser. Bankerna ska även löpande kontrollera att det finns 

kapital för att kunna täcka de risker som bankerna kan komma att utsättas för. I Sverige är det 

Finansinspektionen som sköter tillsynen och ansvarar för att kontrollera att bankerna lever upp 

till de ovan nämnda kraven (Finansinspektionen u.å f). 
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Pelare 3 behandlar marknadsdisciplin, offentliggörande (disclosure) och upplysningskrav. Här 

återfinns kraven om att banker ska förmedla information om sin kapitaltäckning, riskprofil och 

om sina interna processer för riskbedömning. Syftet med detta är att uppmuntra banker att 

förbättra sin riskhantering och agera mer försiktigt (Vauhkonen 2011, s. 38). 

Informationskravet som denna pelare omfattar innebär att bankerna ska informera om, 

offentliggöra resultat samt beskriva bankernas kapitalkrav som återfinns i pelare 1 för 

marknads- kredit- och operativ risk (Handelsbanken 2014a, s. 4). Bankerna ska även 

offentliggöra information angående hur de uppfyller de olika kraven som behandlas i pelare 2 

(Walberg & Nordgren 2014, s. 7). 

 

 
Figur 3.4.5.2: Kärnprimärkapitalrelationskravets uppbyggnad (Walberg & Nordgren 2014, s. 

10) 

 

I ovanstående figur tydliggörs att minimikapitalkraven som hanteras i pelare 1 kompletteras 

med ytterligare kapitalkrav från Finansinspektionen i pelare 2.  

 

3.4.6 Mål och riktlinjer för riskhantering 

I 8 kap. av Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2014:12) behandlas offentliggörande av 

information. Enligt 8 kap. 2 § i denna föreskrift ska bankerna årligen offentliggöra omfattande 

information. Enligt 8 kap. 1 § ska informationen offentliggöras och finnas tillgänglig för 

allmänheten på företagets webbplats, eller om webbplats saknas ska denna information finnas 

tillgänglig för allmänheten på annat sätt.  

 

I artikel 435 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 

2013, ss. 476-477 beskrivs mål och riktlinjer för riskhantering enligt följande: 

 

1. Instituten ska offentliggöra sina mål och riktlinjer för riskhanteringen och för 

varje separat riskkategori, inbegripet de risker som avses i denna avdelning. I 

dessa upplysningar ska följande ingå:  

a) Strategier och processer för att hantera riskerna.  
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b) Den berörda riskhanteringsfunktionens struktur och organisation, in-

begripet upplysningar om dess behörighet och stadga, eller andra relevanta 

förhållanden.  

c) Riskrapporteringens och mätsystemens omfattning och karaktär.  

d) Riktlinjerna för risksäkring och riskreducering och strategierna och 

processerna för övervakning av de risksäkrande och riskreducerande 

åtgärdernas fortlöpande effektivitet.  

e) En deklaration, som har godkänts av ledningsorganet, om att institutets 

arrangemang för riskhantering är tillfredsställande, där det försäkras att de 

riskhanteringssystem som införts är ändamålsenliga i förhållande till 

institutets profil och strategi.  

f) En kortfattad riskförklaring, som har godkänts av ledningsorganet, där 

det ges en kort beskrivning av institutets övergripande riskprofil i samband 

med affärsstrategin. Denna förklaring ska innehålla nyckeltal och siffror 

som ger externa intressenter en uttömmande överblick över institutets 

riskhantering, inbegripet hur riskprofilen samverkar med den risktolerans 

som ledningsorganet har fastställt.  

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-

477) 

 

3.4.7 Syftet med högre kapitalkrav 

Bankernas skuldsättning i förhållande till andra företag är hög, det vill säga andelen av eget 

kapital är låg hos bankerna. En förutsättning för en sund samhällsekonomi är att de finansiella 

marknaderna fungera väl. Den höga skuldsättningsgraden hos kreditföretagen resulterar i att de 

är utsatta och känsliga för förluster och störningar. Detta kan få konsekvenser i form av att 

kreditföretagen inte kan leva upp till den roll de har i det finansiella systemet, vilket skulle 

innebära förödande konsekvenser i samhällsekonomin. Av denna anledning är det viktigt att 

kreditföretagens kapital är tillräckliga för att kunna klara av sina åtaganden trots att de blir 

utsatta för förluster och störningar. Basel III innebär ett antal åtgärder i syfte att rätta till de 

svagheter som finns i de finansiella regleringarna. De nya åtgärderna omfattar både likviditets- 

och finansieringsrisker samt bankernas svaga kapitalisering. De nya reglerna i Basel III innebär 

därför som tidigare nämnt att bankerna ska hålla mer kapital och att kvalitén på kapitalet ska 

vara bättre (Finansinspektionen 2014b, s. 6).  

Om någon av Sveriges fyra storbanker skulle få så allvarliga problem att de skulle fallera skulle 

detta vara svårt att hantera utan allt för stora konsekvenser för samhällsekonomin. Av denna 

anledning syftar en banks kapitaltäckning till att kunna absorbera plötsliga förluster. 

Finansinspektionen har valt att sätta högre krav på de svenska storbankerna då dessa har ett 

större behov av förlustbärande kapacitet i form av ökat kärnprimärkapital (Finansinspektionen 

2014b, s. 41).  
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3.4.8 Implementering av Basel III 

Information i nedanstående tabell är hämtad från Sveriges Riksbank och visar den planerade 

implementeringen av regelverket Basel III i Sverige (Ingves 2014, s. 11) 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kapitaltäckningskrav  Sverige      

LCR Sverige 
LCR 

 EU LCR     

Bruttosoliditet   Publicering   Sverige  

NSFR      Sverige  

Tabell 3.4.8.1: Implementering av Basel III i Sverige (Ingves 2014, s 11, modell ej i orginal) 

 

Det kan utläsas att Sverige påbörjade sin implementering av LCR redan under år 2013, medan 

kravet för EU är att implementering ska påbörjas senast år 2015. Ett strängare 

kapitaltäckningskrav träder i kraft i Sverige år 2014 (Ingves 2014, s. 11) och innebär att 

kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst 10 procent för att sedan år 2015 ökas 

ytterligare, till 12 procent (Finansinspektionen 2013a, s. 18). Bruttosoliditetskravet ska 

publiceras år 2015 och implementeras senast 2018. Även NSFR kommer att träda i kraft senast 

år 2018 i Sverige (Ingves 2014, s. 11). 

 

3.5 Stresstest 

3.5.1 EBA:s stresstest 

EBA genomför stresstester för att studera bankers motståndskraft och har gjort detta 

regelbundet sedan år 2010. Asset Quality Reviews (AQR) genomförs utifrån EBA:s 

rekommendationer och syftet med dessa rekommendationer är att återskapa ett förtroende för 

banksektorn i EU. Det är EBA som för alla EU-länder samordnar AQR. Sedan år 2014 är det 

European Central Bank (ECB) som ansvarar för banktillsynsuppgifter som ett led i den 

gemensamma tillsynsmekanismen Single Supervisory Mechanism (SSM). Under ledning av 

ECB genomförs AQR av nationella tillsynsmyndigheter för de banker som är placerade i 

euroområdet och vars kreditinstitut är betydande enligt ECB. I Sverige och andra EU-länder 

som inte tillhör SSM är det den nationella tillsynsmyndigheten som själva utför AQR (EBA 

2014b, ss. 1-2).  

 

Syftet med EBA:s stresstester är att kunna göra en jämförelse mellan europeiska storbankers 

motståndskraft när de utsätts för ett stressat scenario. För att kunna göra en jämförelse mellan 

bankerna är EBA:s stresstester en standardiserad metod som används på samma sätt för alla 

banker, oavsett om det finns skillnader i marknadsförhållanden och riskprofiler. 

Tillsynsmyndigheter i samtliga länder i EU använder sig av EBA:s metod (EBA 2014b, ss. 2-

3). 
 

3.5.1.1 Hur går EBA:s stresstester till? 

Stresstesterna är ett samarbete mellan EBA, de nationella tillsynsmyndigheterna och ECB. EBA 

ansvarar tillsammans med ECB för samordningen av testerna och arbetar för att säkerställa ett 

effektivt samarbete med de olika nationerna. De nationella tillsynsmyndigheterna ansvarar för 
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att övervaka testernas genomförande hos de berörda nationella bankerna och kontrollera 

testresultatets kvalitet (EBA 2014a).  
 

Först utsätts bankerna för ett så kallat normalscenario, det vill säga att de utsätts för de 

förutsättningar som är i linje med den prognos som EU-kommissionen tagit fram. Sedan utsätts 

bankerna för ett stressat scenario där de makroekonomiska värdena ska motsvara samma värden 

som skulle uppstå i ett kraftigt konjunkturläge. Det är European Systemic Risk Board (ESRB) 

som tar fram dessa makroekonomiska värden och anpassar scenariot utifrån respektive 

medlemsland. I det stressade scenariot ingår: ”1) en kraftig ränteuppgång, 2) ytterligare 

försvagning av kreditkvaliteten i EU länder med svag ekonomi, 3) försämrat förtroende för 

offentliga finanser till följd av fördröjda politiska reformer 4) avsaknad av nödvändiga åtgärder 

för att reparera bankernas balansräkningar”. I stresstesterna får bankerna inte motverka 

effekterna genom att exempelvis ändra priserna trots ökade finansieringskostnader. ERSB har 

valt att ta fram makroekonomiska värden för Sverige som motsvarar ett kraftigare 

konjunkturläge jämfört med övriga euroområdet. Anledningen till detta är att Sverige normalt 

sett har ett normalscenario som är relativt positivt. Exempelvis antas arbetslösheten öka med 

5,4 procent jämfört med 2,2 procent som den antas öka med i övriga euroområdet. (EBA 2014b, 

ss. 2-4).  
 

3.5.2 Finansinspektionens stresstest 

Finansinspektionen genomför själva stresstester på de fyra svenska storbankerna 

Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank. Testerna utförs årligen för att undersöka hur 

storbankerna klarar att uppehålla sin motståndskraft i stressade scenarier. Bankerna gör även 

egna interna stresstester men Finansinspektionens tester är lite annorlunda. Utgångspunkten i 

testerna är att se vilka effekter en stark försämring av konjunkturen skulle innebära samt att 

studera bankernas lönsamhet. Finansinspektionen anser att förutsättningarna vid de stressade 

scenarierna är osannolika men dock inte omöjliga. Finansinspektionens stresstester skiljer sig 

också från bankernas interna tester och EBA:s stresstester då Finansinspektionen utgår från 

information som är publik i sina stresstester. På så sätt görs det inte någon skillnad bankerna 

emellan och det går därmed att göra jämförelser mellan de olika bankerna (Finansinspektionen 

2011b, ss. 1-2). 

 

3.6 Finansiell risk 

Riskhantering omfattar fyra olika sorters risker som är av stor betydelse för företag då dessa 

kan generera förluster. Dessa är kreditrisk, marknadsrisk, operativ risk och likviditetsrisk 

(Jarrow 2008, s. 870).  

 

3.6.1 Kreditrisk 

Kreditrisk är risken för att låntagaren inte fullföljer sina betalningsförpliktelser vilket resulterar 

i att fordringsägaren lider ekonomisk förlust (Handelsbanken 2014a, s. 11). Förståelsen för 

kreditrisken har blivit allt viktigare i dagens ekonomiska klimat (Xiaoling & Xinlei 2012, s. 

1093). Kreditrisken anses utgöra nyckelrisken inom banksektorn. En av anledningarna till att 

kreditrisken behöver hanteras på ett bra sätt är att bankernas kapacitet när det gäller att 

absorbera kreditförluster är begränsad (Boffey & Robson 1995, s. 66). Gazi (2011, s. 1314) 

anser att kreditriskhantering är avgörande i finansiella organisationer. Kreditrisk handlar om att 
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kunna separera de sämre kunderna från de bättre kunderna. På senare tid har det dock inom den 

finansiella sektorn skett ett flertal misslyckanden, vilket är ett tecken på att det krävs fler 

investeringar inom bankernas finansiella riskmodeller (Gazi 2011, s. 1314). För att förbättra 

kreditriskhanteringen och därmed minska kreditrisken är det viktigt att bankerna utformar 

strategier (Adusei, Akomea & Nyadu-Addo 2014, s. 59). 

 

3.6.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisk är risken för att negativa förändringar kommer ske på de finansiella marknaderna 

i exempelvis valutakurser, räntenivåer och aktiekurser. Detta kan resultera i värdeminskningar 

och försämring av resultat och eget kapital för en verksamhet (Swedbank 2011b, s. 36). Som 

exempel tar Bask (2010, s. 180) upp hur den finansiella oron som rådde i USA under år 2008 

spreds till den övriga industrialiserade världen och förde med sig förödande konsekvenser (Bask 

2010, s. 180). När det gäller marknadsrisken krävs det regelbunden undersökning av risken. 

Marknaden är i ständig förändring hos både kunderna och konkurrenterna. Om ett företag inte 

håller sig uppdaterade på marknaden kan det resultera i olyckliga överraskningar för ett företag 

(Leithhead 1998, s. 63). 

 

3.6.3 Operativ risk 

Operativ risk är risken att en verksamhet indirekt eller direkt drabbas av skada eller förlust som 

en konsekvens av bristande interna processer. Det kan exempelvis vara att verksamheten inte 

följer förordningar, lagar eller interna regler vilket kan resultera i minskad tillit hos olika 

intressentgrupper (Nordea 2014b, s. 42). Den operativa risken kan utöver bristande interna 

processer också bero på system, människor samt externa händelser och legala fel (Womersley, 

Wong, Evans & Woodbury 2008, s. 9). Operativ risk har på senare år fått allt mer 

uppmärksamhet (Finke, Singh & Rachev 2010, s. 65) och kan delas in i två olika delar. Den 

första delen innebär risken för att företaget ska drabbas av förlust till följd av företagets 

driftteknik, och den andra utgörs av risken för att företaget ska drabbas av förlust till följd av 

agentkostnader (Jarrow 2008, s. 870).  

 

3.6.4 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken för att verksamheten inte har tillräckliga resurser som kan omvandlas 

till likvida medel för att kunna möta behovet av likviditet. Otillräckligt med likvida medel kan 

resultera i att organisationen måste sälja eller låna till ofördelaktiga villkor (SEB 2014b, s. 33). 

Riskhantering av likviditeten är bankernas förmåga att uppfylla sina förpliktelser vid tidpunkten 

då de förfaller utan att bankerna drar på sig förluster. Likviditetsförmedling mellan investerare 

och konsumenter utgör en stor del av bankernas kärnaffärsfunktioner (Chen & Skoglund 2014, 

s. 86). Likviditetsrisken är av stor betydelse, särskilt vid tidpunkter då kriser förekommer. 

Likviditetsrisken hade en betydande roll under den senaste finanskrisen (Weber, Anderson, 

Hamm, Knispel, Liese & Salfeld 2013, ss. 69-70). Basel III omfattar reglering av 

likviditetsrisken och fokuserar på att likviditetsportföljen ska hålla en hög kvalitet och i ett 

stressat scenario effektivt kunna säkerställa likviditetsutflödet (Chen & Skoglund 2014, s. 85).  

 



 

 

 

 

- 24 - 

3.7 Systemrisk 

Systemrisk är risken för att olika störningar inom ett eller några organisationer sprider sig vidare 

till andra delar eller hela det finansiella systemet. Systemrisken är en kombination av 

spridningsrisken och känsligheten i det finansiella systemet. Känsligheten är extra påtaglig 

inom banksektorn då det finns en obalans på grund av att kunder placerar kortsiktigt men lånar 

långsiktigt. Dessa störningar kan resultera i stora ekonomiska kostnader för samhället (Sveriges 

Riksbank u.å b). 

3.8 Teorier 

3.8.1 Inledning 

I detta delkapitel kommer relevanta teorier att presenteras. Enligt Rienecker och Jørgersen 

(2008, ss. 279-282) är en teori ett akademiskt redskap som kan användas till att förklara, 

beskriva eller förutsäga olika fenomen. De tre teorier som används i denna studie är 

legitimitetsteorin, intressentteorin samt signaleringsteorin. En kort beskrivning av respektive 

teori kommer att presenteras, i övrigt presenteras endast de delar av teorierna som kommer att 

användas i den teoretiska analysen.  

 

 3.8.2 Legitimitetsteorin  

Legitimitetsteorin säger att organisationer strävar efter att verka inom samhällets gränser och 

normer. För att överleva måste ett företag bedriva en verksamhet som faktiskt är eller som 

uppfattas vara i linje med de förväntningar och normer som råder i samhället (Branco & 

Rodrigues 2006, s. 236). Legitimitet är en immateriell resurs som måste upprätthållas för att 

organisationen ska kunna förvänta sig ett fortsatt stöd från samhället (Mahadeo, Oogarah-

Hanuman & Soobaroyen 2011, s. 160) Denna teori bygger på föreställningen om en form av 

icke-materiellt socialt kontrakt mellan företaget och samhället som representerar samhällets 

förväntningar på företaget. Denna form av kontrakt kan behövas då lagstiftningen går för 

långsamt eller när det är frågor som är svåra att lagstifta om (Deegan & Unerman 2011, ss. 323-

326). 

 

Branco och Rodrigues (2006, ss. 236-237) menar att flera studier tyder på att företag som verkar 

inom branscher med stor offentlig synlighet förväntas visa större intresse och engagemang för 

att förbättra företagets image. Organisationer som verkar inom branscher med stor 

miljöpåverkan är exempelvis mer benägna att offentliggöra information kring detta. 

Organisationer som verkar inom branscher med hög synlighet bland konsumenterna, såsom 

exempelvis banker, är mer benägna att arbeta med samhällsfrågor och offentliggöra information 

relaterat till samhällsengagemang (Branco & Rodrigues 2006, ss. 236-237).  

 

3.8.3 Intressentteorin 

Det finns flera likheter mellan intressentteorin och legitimitetsteorin. En skillnad är dock att 

intressentteorin främst fokuserar på hur en organisation interagerar med olika intressentgrupper 

medan legitimitetsteorin däremot omfattar organisationens interaktion med samhället som 

helhet (Deegan & Unerman 2011, ss. 348-349). Intressenter är de som påverkar eller påverkas 

av företagets beslut (Jones & Wicks 1999, s. 207) och utgörs av exempelvis kunder, anställda, 

aktieägare och leverantörer. Intressentteorin kan exempelvis användas för att försöka beskriva 
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hur ett företag fungerar samt till att försöka förutsäga beteendet hos ett företag (Donaldson & 

Preston 1995, ss. 69-70). Intressentteorin har två delar, en normativ etisk gren och en positiv 

managementbaserad gren. Den etiska inriktningen delar inte in intressenterna i primära och 

sekundära intressenter. Den framhåller att alla intressentgruppers intressen ska tas med i 

överväganden och att alla intressenter har rätt att behandlas lika. Den managementbaserade 

grenen däremot förklarar varför företagsledningar sannolikt lägger särskild vikt vid några 

inflytelserika intressenters intressen (Deegan & Unerman 2011, ss. 349-355).  

 

3.8.4 Signaleringsteorin 

Signalering är något som sker dagligen. Människor skickar dagligen signaler om sig själva 

genom exempelvis sina kläder, hur de agerar och hur de talar. På samma sätt skickar företag 

dagligen signaler till marknaden genom till exempel reklam och årsredovisningar (Karasek & 

Bryant 2012, s. 91). Enligt Mahoney, Thorne, Cecil och LaGore (2013, s. 351) tillhör 

signaleringsteorin den grupp av teorier som berör ett frivilligt perspektiv på utlämning av 

information. Företag har som incitament att skapa ett förtroende och bibehålla sin trovärdighet 

gentemot marknaden genom att lämna information om företagets prestation.  Företag väljer att 

utlämna information frivilligt till olika investerare för att underlätta för dessa när de ska fatta 

beslut. Signaleringsteorin förutsäger av denna anledning att företag har en tendens att vilja 

utlämna ytterligare information än vad som krävs och efterfrågas. Denna teori förutsäger även 

att företag som uppvisat eller tror sig uppvisa bra resultat inom ett område kommer att försöka 

signalera detta till omgivningen. Företag som däremot har neutrala nyheter kommer att ha en 

tendens att vilja kommunicera positiva nyheter och på så sätt få bort misstankarna hos 

marknaden att det går dåligt för företaget. Företag som har dåliga resultat kan däremot ha en 

tendens att inte vilja rapportera dessa, dock är det många företag som trots dåliga resultat ändå 

har en tendens att rapportera detta till marknaden på grund av att de vill upprätthålla 

trovärdigheten (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010, s. 510, 375-376). Denna 

teori förklarar att ett syfte med frivilligt utlämnande av information kan vara att ett företag vill 

visa sitt överlägsna engagemang och resultat (Mahoney et al. 2013, s. 351) Signaleringsteorin 

används för att förklara beteendet hos två olika parter, företaget och individer, när dessa två 

parters tillgång till information skiljer sig åt. Avsändaren måste ta ett beslut om hur och vilken 

information som ska kommuniceras och mottagaren måste ta ett beslut om hur signalen ska 

tolkas (Connelly, Certo, Ireland & Reutzel 2011, s. 39). 
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4 Empiri och analys internationellt 

I detta kapitel kommer vi att presentera empiri för att besvara vår frågeställning som syftar till 

att studera vilka skillnader som finns mellan de resultat som storbankerna i Sverige, 

Storbritannien och Tyskland uppnår i EBA:s stresstester åren 2011 respektive 2014. Vi kommer 

att presentera de utvalda ländernas kärnprimärkapitalrelationsnivåer under ett normalscenario 

respektive ett stressat scenario. För de svenska bankerna kommer vi att studera storbankernas 

kärnprimärkapitalrelationer i förhållande till Finansinspektionens formella krav på 10 procent 

från år 2014 respektive 12 procent från år 2015 (Finansinspektionen 2013a, s. 18). För de 

brittiska bankerna kommer vi att studera deras resultat i förhållande till både kravet på sju 

procent som implementerades i Storbritannien år 2013 (Bank of England u.å) samt det strängare 

kravet på 10 procent som berör några av storbankerna (Edmonds 2013, s. 13). För de tyska 

bankerna kommer vi främst att studera storbankernas kärnprimärkapitalrelationer i förhållande 

till kravet på sju procent, som ska vara implementerat i Tyskland först år 2019 (BIS 2011, s. 

69). Detta för att kunna studera hur väl de redan nu lever upp till det kommande kravet. Vi 

kommer dock även att studera de tyska bankernas resultat i förhållande till det faktiska kravet 

som gäller för det aktuella året. 

Datamaterialet är hämtat från resultaten av EBA:s stresstester år 2011 och år 2014. För de båda 

åren omfattar urvalet mer än 50 procent av varje nations banksektor (Finansinspektionen 2011a, 

s. 1). Vi har sammanställt resultaten i tabeller för respektive land. I våra tabeller har vi avrundat 

till närmsta decimal och vi har valt att ta fram både medelvärde och medianvärde för respektive 

land på grund av att det kan finnas extremvärden som kan ge ett missvisande medelvärde. Vi 

har tagit fram dessa värden för att kunna göra en jämförelse mellan de olika länderna samt en 

jämförelse över tid mellan de utvalda åren.    

 

4.1 Sverige 

4.1.1 Resultat av EBA:s stresstester år 2011 

Nedan presenteras resultatet av EBA:s stresstester för de fyra svenska storbankerna år 2011. 

Stresstesterna visar en uppskattning för år 2012 under ett normalscenario respektive ett stressat 

scenario. Datamaterialet är hämtat från EBA (2011a, 2011b, 2011c, 2011d).  
 

 Normalscenario 
2012 

Stressat 
scenario 2012 

Differens 
(procentenheter) 20121 

Differens (procent) 
20122 

Handelsbanken 9,0 procent 8,6 procent - 0,4 - 4,4 

SEB 12,1 procent 10,5 procent - 1,6 - 13,2 

Nordea 10,1 procent 9,5 procent- - 0,6 - 5,9 

Swedbank 9,8 procent 9,4 procent - 0,4 - 4,1 

Medelvärde 10,3 procent 9,5 procent - 0,8 - 6,9 

Median 10,0 procent 9,5 procent - 0,5 - 5,2 

Tabell 4.1.1.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2011 Sverige (egen tabell) 

 

I tabell 4.1.1.1 kan det utläsas att samtliga svenska storbanker redan år 2012 uppskattades nå 

upp till kärnprimärkapitalrelationskravet på sju procent, vid både ett normalscenario och ett 

stressat scenario. Detta trots att kravet vid denna tidpunkt ännu inte hade implementerats. Det 

kan även utläsas att kärnprimärkapitalrelationen inte sjönk avsevärt under ett stressat scenario, 
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då medelvärdet för differenserna mellan ett stressat scenario och ett normalscenario uppgick till 

6,9 procent. Detta visar att bankerna klarade att hålla sina kärnprimärkapitalrelationer på en 

relativt stabil nivå redan i stresstesterna som utfördes år 2011. 

4.1.2 Resultat av EBA:s stresstester år 2014 

Nedan presenteras resultatet av EBA:s stresstester för de fyra svenska storbankerna som 

genomfördes år 2014. Uppgifterna bygger på en uppskattning av 

kärnprimärkapitalrelationsnivåerna för år 2016 vid ett normalscenario respektive vid ett stressat 

scenario. Datamaterialet är hämtat från EBA som har använt sig av material hämtat från den 

31/12 år 2013 (EBA 2014c, ss. 40-45).  
 

 Normalscenario 
2016 

Stressat scenario 
2016 

Differens 
(procentenheter) 20163 

Differens (procent) 
20164 

Handelsbanken 22,2 procent 16,9 procent - 5,3 - 23,9 

SEB 15,0 procent 13,0 procent - 2,0 - 13,3 

Nordea 15,2 procent 12,0 procent- - 3,2 - 21,1 

Swedbank 19,3 procent 16,3 procent - 3,0 - 15,5 

Medelvärde 17,9 procent 14,6 procent - 3,4 - 18,5 

Median 17,3 procent 14,7 procent - 3,1 - 18,3 

Tabell 4.1.2.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2014 Sverige (egen tabell) 

 

Basel III innebär ett krav på att kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till minst sju procent. 

De svenska storbankerna har dock ytterligare högre krav på sig som innebär att deras 

kärnprimärkapitalrelation ska uppgå till minst 12 procent år 2015. I tabell 4.1.2.1 ovan kan vi 

utläsa att samtliga storbanker enligt EBA:s uppskattning kommer att uppnå de strängare kravet 

för kärnprimärkapitalrelationen år 2016 både vid ett normalscenario och vid ett stressat 

scenario. Differensen mellan ett normalscenario och ett stressat scenario uppgår här till 18,5 

procent och det har därmed skett en ökning av differenserna sedan år 2011.   

 

4.2 Storbritannien 

4.2.1 Resultat EBA:s stresstester år 2011 

Resultatet av de stresstester som genomfördes hos fyra av Storbritanniens storbanker år 2011 

presenteras i tabell 4.2.1.1 Tabellen visar en uppskattning för år 2012 under ett normalscenario 

respektive ett stressat scenario. Materialet är hämtat från EBA (2011e, 2011f, 2011g, 2011h).  
 

 Normalscenario 
2012 

Stressat scenario 
2012 

Differens 
(procentenheter) 20125 

Differens 
(procent) 20126 

Barclays plc 10,0 procent 7,3 procent - 2,7 - 27,0 

HSBC Holdings plc 10,7 procent 8,5 procent - 2,2 - 20,6 

Lloyds Banking 
Group plc 

11,0 procent 7,3 procent- - 3,7 - 33,6 

Royal Bank of 
Scotland Group plc 

9,1 procent 6,3 procent - 2,8 - 30,8 

Medelvärde 10,2 procent 7,4 procent - 2,9 - 28,0 

Median 10,4 procent 7,3 procent - 2,8 - 28,9 
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Tabell 4.2.1.1: Resultat av EBA:s stresstester 2011 Storbritannien (egen tabell)  

 

Tabell 4.2.1.1 visar att samtliga brittiska storbanker under ett normalscenario uppskattades nå 

upp till det kommande kärnprimärkapitalrelationskravet på sju procent. Under ett stressat 

scenario uppskattas dock Royal Bank of Scotland Group plc inte nå upp till kravet enligt Basel 

III.  Kravet på sju procent hade dock inte implementerats ännu vid denna tidpunkt. Vi kan se 

en relativt stor differens mellan ett normalscenario och ett stressat scenario då medelvärdet för 

differensen uppgår till 28,0 procent.  

 

4.2.2 Resultat EBA:s stresstester år 2014 

Tabell 4.2.2.1 visar en uppskattning för de brittiska storbankerna för år 2016 vid ett 

normalscenario respektive vid ett stressat scenario. Barclays plc, HSBC Holdings plc och 

Llyoyds Banking Gruop plc har ett högre kärnprimärkapitalrelationskrav på tio procent medan 

Royal Bank of Scotland plc har Basel III:s minimikrav att leva upp till (Edmonds 2013, s. 13). 

Datamaterialet är hämtat från EBA (2014c, ss. 40-45).  
 

 Normalscenario 
2016 

Stressat 
scenario 2016 

Differens 
(procentenheter) 20167 

Differens (procent) 
20168 

Barclays plc 9,8 procent 7,1 procent - 2,7 - 27,6 

HSBC Holdings plc 12,0 procent 9,3 procent - 2,7 - 22,5 

Lloyds Banking 
Group plc 

13,6 procent 6,0 procent- - 7,6 - 55,9 

Royal Bank of 
Scotland Group plc 

9,7 procent 5,7 procent - 4,0 - 41,2 

Medelvärde 11,3 procent 7,0 procent - 4,3 - 36,8 

Median 10,9 procent 6,6 procent - 3,4 - 34,4 

Tabell 4.2.2.1 Resultat av EBA:s stresstester år 2014 Storbritannien (egen tabell) 

 

Det kan i tabell 4.2.2.1 utläsas att samtliga bankerna vid ett uppskattat normalscenario har en 

kärnprimärkapitalrelation som når upp till Basel III:s krav på sju procent. Av de banker som 

omfattas av det hårdare kravet på tio procent kommer Barclays plc inte att nå upp till detta 

enligt uppskattningarna för år 2016. Samtliga tre banker som ska nå upp till en 

kärnprimärkapitalrelation på tio procent understiger detta, vid ett stressat scenario. Två av 

bankerna kommer därutöver att understiga Basel III:s grundkrav på sju procent vid ett stressat 

scenario. Om detta inträffar skulle det begränsa bankernas möjligheter till att ge 

bonusutbetalningar och utdelning till sina aktieägare (Finansinspektionen 2012b, ss. 5-7). 

Differensen mellan ett normalscenario och ett stressat scenario har ökat sedan år 2011 och 

medelvärdet uppgår här till 36,8 procent.  

 

4.3 Tyskland 

4.3.1 Resultat av EBA:s stresstester år 2011 

Resultatet av de stresstester som genomfördes hos de tyska storbanker år 2011 presenteras i 

tabell 4.3.1.1. Tabellen visar en uppskattning för år 2012 under ett normalscenario respektive 

ett stressat scenario. Vi har använt oss av samma banker för båda de studerade åren. År 2011 
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var det färre tyska banker med i EBA:s stresstest, därav saknas uppgifter för vissa banker. 

Datamaterialet är hämtat från EBA (2011i, 2011j, 2011k, 2011l, 2011m, 2011n, 2011o, 2011p, 

2011q, 2011r, 2011s).  
 

 Normalscenario 
2012 

Stressat 
scenario 2012 

Differens 
(procentenheter) 

20129 

Differens 
(procent) 

201210 

Aareal Bank AG --- --- --- --- 

Bayerische Landesbank 9,0 procent 7,1 procent - 1,9 - 21,1 

Commerzbank AG 8,7 procent 6,4 procent - 2,3 - 26,4 

DZ Bank AG Deutsche 
Zentral-Genossenschaftsbank 

8,2 procent 5,9 procent - 2,3 - 28,0 

DekaBank Deutsche Girozentrale 15,8 procent 12,1 procent - 3,7 - 23,4 

Deutsche Apotheker-und 
Ärztebank eG 

--- --- --- --- 

Deutsche Bank AG 8,5 procent 6,5 procent - 2,0 - 23,5 

HASPA Finanzholding --- --- --- --- 

HSH Nordbank AG 10,5 procent 5,5 procent - 5,0 - 47,6 

Hypo Real Estate Holding AG 14,8 procent 10,0 procent - 4,8 - 32,4 

IKB Deutsche Industriebank AG --- --- --- --- 

KfW IPEX‐Bank GmbH --- --- --- --- 

Landesbank Baden- 

Württemberg 
7,7 procent 6,2 procent - 1,5 - 19,5 

Landesbank Berlin Holding AG 13,9 procent 10,4 procent - 3,5 - 25,2 

Landesbank Hessen‐ 
Thüringen Girozentrale 

--- --- --- --- 

Landeskreditbank Baden‐
Württemberg-Förderbank 

--- --- --- --- 

Landwirtschaftliche Rentenbank --- --- --- --- 

Münchener Hypothekenbank eG --- --- --- --- 

NRW.Bank --- --- --- --- 

Norddeutsche 
Landesbank‐ Girozentrale 

4,8 procent 3,7 procent - 1,1 - 22,9 

Volkswagen Financial Services AG --- --- --- --- 

WGZ Bank AG Westdeutsche 
Genossenschafts‐Zentralbank 

11,2 procent 8,1 procent - 3,1 - 27,7 

Wüstenrot Bank AG 
Pfandbriefbank 

--- --- --- --- 

Wüstenrot Bausparkasse AG --- --- --- --- 

Medelvärde 10,3 7,4 2,8 - 27,1 

Median 9,0 6,5 2,3 - 25,2 

Tabell 4.3.1.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2011 Tyskland (egen tabell) 

 

I tabell 4.3.1.1 kan det utläsas att alla banker utom en nådde upp till Basel III:s 

kärnprimärkapitalrelationskrav på sju procent vid ett uppskattat normalscenario. Vid ett stressat 

scenario var det 6 av 11 banker (54,5 procent) som inte uppnådde kravet på sju procent. Kravet 

på sju procent hade dock ännu inte implementerats vid denna tidpunkt. Det fanns stora 

variationer i bankernas kärnprimärkapitalrelationer då de varierade mellan som lägst 4,8 

procent och som högst 15,8 procent vid ett normalscenario. Samtliga banker hade en relativt 

hög procentuell differens mellan ett normalscenario och ett stressat scenario. Differensen 

mellan ett normalscenario och ett stressat scenario uppgick här till 27,1 procent. 
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4.3.2 Resultat av EBA:s stresstester år 2014 

Nedan i tabell 4.3.2.1 presenteras resultatet av de stresstester som EBA genomförde år 2014. 

Totalt omfattade testerna 24 tyska banker. Resultatet visar en uppskattning för år 2016 under 

ett normalscenario respektive vid ett stressat scenario. År 2016 är kravet att de tyska bankerna 

ska uppnå en kärnprimärkapitalrelation på minst 5,125 procent (BIS 2011, s. 69).  

Datamaterialet är hämtat från EBA (2014c, ss. 40-45).  
 

 Normalscenario 
2016 

Stressat 
scenario 2016 

Differens 
(procentenheter) 

201611 

Differens 
(procent) 

201612 

Aareal Bank AG 16,2 procent 11,4 procent - 4,8 - 29,6 

Bayerische Landesbank 9,7 procent 7,0 procent - 2,7  - 27,8 

Commerzbank AG 10,6 procent 6,9 procent - 3,7 - 34,9 

DZ Bank AG Deutsche 
Zentral- Genossenschaftsbank 

7,8 procent 4,9 procent - 2,9 - 37,2 

DekaBank Deutsche 
Girozentrale 

11,8 procent 7,5 procent - 4,3 - 36,4 

Deutsche Apotheker- und 
Ärztebank eG 

18,4 procent 14,6 procent - 3,8 - 20,7 

Deutsche Bank AG 10,5 procent 7,0 procent - 3,5  - 33,3 

HASPA Finanzholding 12,5 procent 10,7 procent - 1,8  - 14,4 

HSH Nordbank AG 8,3 procent 4,8 procent - 3,5  - 42,2 

Hypo Real Estate Holding AG 21,2 procent 10,8 procent - 10,4 - 49,1 

IKB Deutsche Industriebank AG 8,1 procent 6,1 procent - 2,0  - 24,7 

KfW IPEX‐Bank GmbH 11,9 procent 9,0 procent - 2,9  - 24,4 

Landesbank Baden‐ 
Württemberg 

11,1 procent 5,5 procent - 5,6  - 50,5 

Landesbank Berlin Holding AG 10,1 procent 6,5 procent - 3,6 - 35,6 

Landesbank Hessen‐ 
Thüringen Girozentrale 

10,9 procent 7,7 procent - 3,2 - 29,4 

Landeskreditbank Baden‐
Württemberg-Förderbank 

14,5 procent 11,2 procent - 3,3 - 22,8 

Landwirtschaftliche Rentenbank 17,7 procent 12,9 procent - 4,8 - 27,1 

Münchener  
Hypothekenbank eG 

5,7 procent 2,9 procent - 2,8 - 49,1 

NRW.Bank 33,4 procent 31,1 procent - 2,3 - 6,9 

Norddeutsche Landesbank‐ 
Girozentrale 

12,3 procent 8,5 procent - 3,8 - 30,9 

Volkswagen Financial 
Services AG 

10,3 procent 6,5 procent - 3,8 - 36,9 

WGZ Bank AG Westdeutsche 
Genossenschafts‐Zentralbank 

6,9 procent 4,6 procent - 2,3 - 33,3 

Wüstenrot Bank AG 
Pfandbriefbank 

8,0 procent 6,5 procent - 1,5 - 18,8 

Wüstenrot Bausparkasse AG 9,7 procent 6,9 procent - 2,8  - 28,9 

Medelvärde 12,4 procent 8,8 procent - 3,6 - 31,0 

Median 10,8 procent 7,0 procent - 3,4 - 30,3 

Tabell 4.3.2.1 Resultat av EBA:s stresstester år 2014 Tyskland (egen tabell) 

 

Tabell 4.3.2.1 visar att det även detta år kommer att finns stora variationer mellan de olika 

bankerna i Tyskland enligt uppskattningarna för år 2016 vid ett normalscenario. 

                                                 
11 För beräkning se bilaga 
12 För beräkning se bilaga 
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Kärnprimärkapitalrelationerna hos de olika bankerna kommer att variera mellan som lägst 5,7 

procent och som högst 33,4  procent av det riskvägda kapitalet. Det kan även utläsas att två 

banker inte kommer att nå upp till det kommande kravet på sju procent vid ett normalscenario. 

Samtliga banker klarar att nå upp till kravet på 5,125 procent som kommer att vara det aktuella 

kravet år 2016. Vid ett stressat scenario är det 11 av 24 (45,8 procent) banker som inte kommer 

att nå upp till det kommande kravet på sju procent. Det är 4 av 24 (16,7 procent) som inte når 

upp till aktuella kravet för år 2016 på 5,125 procent vid ett stressat scenario. Om detta skulle 

inträffa så kan bankernas möjligheter till att ge bonusutbetalningar och utdelning till sina 

aktieägare begränsas (Finansinspektionen 2012b, ss. 5-7). 

 

Sedan år 2011 har det inte skett någon avsevärd förbättring av andelen banker som når upp till 

kravet vid ett stressat scenario. Den procentuella differensen mellan ett normalscenario och ett 

stressat scenario har inte förändrats avsevärt sedan år 2011 och uppgår år 2014 till ett 

medelvärde på 31,0 procent. 

  

4.4 Internationell analys 

I tabell 4.4.1 har vi sammanställt kärnprimärkapitalrelationernas medelvärde och median för 

storbankerna i Sverige, Storbritannien och Tyskland under åren 2011 och 2014. Detta för att få 

en bättre överblick när vi ska göra en jämförelse av storbankerna i de utvalda länderna. Siffrorna 

i nedanstående tabeller är hämtade från tidigare tabeller.  
 

 Normalscenario 
2012 

Stressat scenario  
2012 

 
 

Medelvärde 
Procentuell 

differens 2012  

 Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde 

Sverige 10,3 procent 10,0 procent 9,5 procent 9,5 procent 6,9 procent 

Storbritannien 10,2 procent 10,4 procent 7,4 procent 7,3 procent 28,0 procent 

Tyskland 10,3 procent 9,0 procent 8,5 procent 6,5 procent 27,1 procent 

Tabell 4.4.1 Sammanställning av EBA:s stresstester år 2011 (egen tabell) 

 

Samtliga svenska storbanker nådde upp till kravet i Basel III på sju procent både under ett 

normalscenario och ett stressat scenario. Medelvärdet under ett normalscenario uppgick till 10,3 

procent och under ett stressat scenario uppgick medelvärdet till 9,5 procent. Detta trots att det 

nya kravet på sju procent ännu inte hade hunnit implementerats när stresstesterna år 2011 

genomfördes. Under ett stressat scenario kunde de fyra svenska storbankerna bibehålla stora 

delar av sina kärnprimärkapitalrelationer. Medelvärdet av den procentuella differensen mellan 

ett stressat scenario och ett normalscenario var 6,9 procent. Vid en jämförelse av de brittiska 

storbankernas resultat för samma år kan vi konstatera att bankerna i Storbritannien nådde upp 

till det kommande kravet på sju procent under ett normalscenario då medelvärdet uppgick till 

10,2 procent. Under ett stressat scenario var det en bank som inte nådde upp till kravet som 

tidigare nämnt i tabell 4.2.1.1 men det sammantagna medelvärdet uppgick till 7,4 procent. 

Storbritannien hade även en högre procentuell differens mellan de olika scenarierna än vad de 

svenska storbankerna hade vid denna tidpunkt då medelvärdet uppgick till 28,0 procent. Detta 

visar på att storbankerna i Storbritannien tappade mycket av sina kärnprimärkapitalrelationer i 

förhållande till de riskvägda tillgångarna när de utsattes för mer pressade förutsättningar.  
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Medelvärdet för de tyska bankernas kärnprimärkapitalrelationer översteg det kommande kravet 

på sju procent, då det uppgick till 10,3 procent. Medelvärdet kan dock vara missvisande då det 

i tabell 4.3.1.1 kan utläsas att 1 av 11 banker (9,1 procent) inte nådde upp till det kommande 

kravet vid ett normalscenario. Under ett stressat scenario hade de tyska bankerna ett medelvärde 

som nådde upp till det kommande kravet men medianen uppgick till 6,5 procent. Detta visar på 

att många av de tyska bankerna inte nådde upp till kravet när de utsattes för press, vilket 

tydliggörs i tabell 4.3.1.1 där det framgår att 6 av 11 (54,5 procent) banker understeg gränsen 

på sju procent. Den procentuella differensen för de tyska bankerna mellan de olika scenarierna 

liknar Storbritanniens procentuella differens då medelvärdet uppgick till 27,1 procent. Efter vår 

analys kan vi konstatera att de svenska storbankerna är de banker som bäst lyckades bibehålla 

sin kärnprimärkapitalrelation när de utsattes för ett stressat scenario vid stresstestet som 

utfördes år 2011. De svenska storbankerna är därmed de banker som uppvisade den starkaste 

motståndskraften av de studerade storbankerna.   
 

 Normalscenario 
2016 

Stressat scenario 
2016 

 
 

Medelvärde 
Procentuell 

differens 2016 

 Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde 

Sverige 17,9 procent 17,3 procent 14,6 procent 14,7 procent 18,5 procent 

Storbritannien 11,3 procent 10,9 procent 7,0 procent 6,6 procent 36,8 procent 

Tyskland 12,4 procent 10,8 procent 8,8 procent 7,0 procent 31,0 procent 

Tabell 4.4.2 Sammanställning av EBA:s stresstester år 2014 (egen tabell) 

 

Stresstesterna som utfördes år 2014 visar att de svenska storbankerna uppskattas ha ett 

medelvärde på 17,9 procent vid ett normalscenario och vid ett stressat scenario uppskattas 

medelvärdet uppgå till 14,6 procent. De svenska storbankerna kommer därmed att överstiga det 

strängare kravet på 12 procent, som trädde i kraft år 2015. Sverige uppskattas även för detta år 

ha en lägre procentuell differens mellan ett normalscenario och ett stressat scenario än bankerna 

i Storbritannien och Tyskland då medelvärdet för de svenska storbankerna förväntas uppgå till 

18,5 procent.  

 

De brittiska storbankerna har ett sammantaget medelvärde på kärnprimärkapitalrelationerna 

som uppskattas uppgå till 11,3 procent vid ett normalscenario. Medelvärdet överstiger därmed 

Basel III:s krav på sju procent samt det strängare kravet på 10 procent som riktas mot ett flertal 

storbanker i Storbritannien. Ovanstående tabell visar att Storbritannien under ett stressat 

scenario kommer att uppnå ett medelvärde på 7,0 procent och en median på 6,6 procent vilket 

tydliggör att några banker inte kommer att nå upp till kravet i Basel III, samt har en relativt lång 

bit kvar till det strängare kravet på 10 procent. Detta tydliggörs i tabell 4.2.2.1 där det framgår 

att två av fyra brittiska storbanker inte kommer att nå upp till Basel III:s grundkrav vid ett 

stressat scenario och att ingen av bankerna kommer att nå upp till det strängare kravet på 10 

procent. Detta är en försämring för de brittiska storbankerna jämfört med de stresstester som 

utfördes år 2011, då en av de fyra storbankerna understeg kravet på sju procent vid ett stressat 

scenario. Vi kan även utläsa att de brittiska storbankerna har den största procentuella nedgången 

av kärnprimärkapitalrelationerna vid ett stressat scenario av de tre studerade länderna i EBA:s 

stresstester som utfördes år 2014. Medelvärdet för den procentuella nedgången mellan ett 

stressat scenario och ett normalscenario uppskattas uppgå till 36,8 procent. Det är även en 

relativt stor försämring jämfört EBA:s stresstester år 2011 då medelvärdet för den procentuella 

nedgången mellan ett stressat scenario och ett normalscenario uppgick till 28,0 procent. 
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De tyska bankernas medelvärde för kärnprimärkapitalrelationerna uppskattas överstiga Basel 

III:s kommande grundkrav på sju procent då det vid ett normalscenario förväntas uppgå till 12,4 

procent och vid ett stressat scenario till 8,8 procent. Medelvärdet i de båda scenarierna kan dock 

vara lite missvisande då det i tabell 4.3.2.1 framgår att 2 av de 24 (8,3 procent) bankerna vid ett 

normalscenario inte kommer att nå upp till gränsen på sju procent. Samtliga banker förväntas 

dock uppnå kravet på 5,125 som är det aktuella kravet år 2016 vid ett normalscenario.   

 

Vid ett stressat scenario är det 11 av 24 (45,8 procent) tyska banker inte kommer att nå upp till 

det kommande kravet på sju procent. Uppskattningen visar att det är 4 av 24 (16,7 procent) av 

de tyska storbankerna som inte kommer att nå upp till det aktuella kravet för år 2016 på 5,125 

procent. Detta är en liten förbättring i förhållande kravet på sju procent jämfört med de 

stresstester som utfördes år 2011, därmed har motståndskraften förbättrats något. År 2011 var 

det 9,1 procent som inte nådde upp till det kommande kravet på sju procent vid ett 

normalscenario och 54,5 procent som inte nådde upp till detta krav vid ett stressat scenario. Den 

procentuella differensen mellan ett normalscenario och ett stressat scenario vid stresstesterna 

år 2014 förväntas uppgå till 31,0 procent för de tyska bankerna och är relativt hög jämfört med 

de svenska storbankerna men något lägre än den procentuella differensen hos de brittiska 

bankerna. 

 

Vi kan utläsa att de svenska storbankerna har förbättrat sin kärnprimärkapitalrelation med 73,8 

procent vid ett normalscenario då medelvärdet har ökat från 10,3 procentenheter år 2012 till 

17,9 procentenheter år 2016. Detta är den största ökningen av kärnprimärkapitalrelationen hos 

de tre studerade länderna. De svenska storbankerna uppskattas även med god marginal uppnå 

det högsta medelvärdet på kärnprimärkapitalrelationen vid EBA:s uppskattningar som 

genomfördes år 2014. De svenska storbankerna har därmed god motståndskraft inför stressade 

scenarier. Storbritanniens ökning av kärnprimärkapitalrelationernas medelvärde vid ett 

normalscenario uppgår på 10,8 procent där medelvärdet ökat från 10,2 procentenheter år 2012 

till 11,3 procentenheter år 2016. De brittiska bankernas ökning utgör därmed den lägsta 

procentuella ökningen av kärnprimärkapitalrelationerna. De tyska bankerna har ökat sin 

kärnprimärkapitalrelation med 20,4 procent då medelvärdet har utvecklats från 10,3 

procentenheter år 2012 till 12,4 procentenheter år 2016 under ett normalscenario.  

 

När vi studerar respektive lands sammantagna medelvärden för kärnprimärkapitalrelationerna 

år 2011 i tabell 4.4.1 kan vi utläsa relativt små variationer mellan de olika länderna. Vid ett 

normalscenario respektive vid ett stressat scenario varierade kärnprimärkapitalrelationerna 

mellan 10,2 till 10,3 procent respektive 7,4 till 9,5 procent mellan de olika länderna. Vid de 

stresstester som utfördes år 2014 kan vi däremot se större variationer, se tabell 4.4.2. Vid ett 

normalscenario respektive vid ett stressat scenario uppskattas kärnprimärkapitalrelationerna 

variera mellan 11,3 till 17,9 procent respektive 7,0 till 14,6 procent mellan de olika länderna.  

 

När vi studerar de procentuella differenserna mellan ett normalscenario och ett stressat scenario 

kan vi utläsa att Sveriges medelvärde för detta har ökat kraftigt från de stresstester som 

genomfördes år 2011 till de stresstester som genomfördes år 2014. Medelvärdet har gått från 

6,9 procentenheter vid stresstesterna år 2011 till 18,5 procentenheter vid stresstesterna år 2014, 

vilket är en ökning med 168,1 procent. De värden som de svenska storbankerna uppvisar för de 

båda åren är dock låga i förhållande till de övriga studerade ländernas procentuella differenser. 

De brittiska storbankerna har ökat medelvärdet av sina procentuella differenser mellan ett 

normalscenario och ett stressat scenario från 28,0 procentenheter vid uppskattningen för år 2012 

till 36,8 procentenheter vid uppskattningen för år 2016, vilket motsvarar en ökning med 31,4 

procent. Tyskland har för samma period ökat medelvärdet från 27,1 procentenheter till 31,0 
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procentenheter, vilket är en ökning med 14,4 procent och har därmed den minsta ökningen av 

den procentuella differensen. Sammantaget uppvisar de svenska storbankerna, trots att de har 

den största ökningen, de lägsta medelvärdena av de procentuella differenserna. Detta anser vi 

tyder på att de svenska storbankerna kan bibehålla stora delar av sitt kärnprimärkapital även vid 

stressade scenarier.    

Sammanfattningsvis kan vi se att de svenska storbankerna uppnår de högsta 

kärnprimärkapitalrelationerna. Sverige har även den lägsta procentuella differensen mellan ett 

normalscenario och ett stressat scenario, vilket tyder på att de svenska storbankerna kan 

bibehålla stora delar av sitt kärnprimärkapital vid pressade situationer och uppvisar därmed en 

god motståndskraft. Många av de tyska bankerna klarar inte av att leva upp till Basel III:s 

kommande grundkrav vid ett stressat scenario och två av de brittiska bankerna klarar inte heller 

detta krav. Tre av de fyra brittiska storbankerna har strängare krav på sig där 

kärnprimärkapitalrelationerna ska nå upp till 10 procent men ingen av dem förväntas att nå upp 

till detta krav vid ett stressat scenario vid de stresstester som genomfördes av EBA år 2014. 

Som tidigare nämnt utförde Sveriges Riksbank (2013, s. 22) en undersökning som visade att de 

svenska storbankerna var bättre kapitaliserade med avseende på kärnprimärkapitalet än vad 

många övriga europeiska storbanker var. Det resultat som vår empiri visade överensstämmer 

med detta då de svenska storbankerna sammantaget uppvisar högre kärnprimärkapitalrelationer 

och de uppvisar därmed en bättre motståndskraft än de tyska och de brittiska storbankerna.  
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5 Empiri och analys nationellt 

I detta kapitel kommer vi att presentera empiri för att besvara vår nationella frågeställning som 

syftar till att studera hur väl de fyra svenska storbankerna lever upp till de nya kraven i Basel 

III med avseende på kärnprimärkapitalrelationen och dess utveckling från år 2006 samt hur 

bankernas riskrapportering har förändrats sedan år 2011. Studien syftar även till att analysera 

hur de fyra svenska storbankerna presterar i Finansinspektionens egna stresstester över 

tidsperioden år 2011 till år 2014  

 

5.1 Bankernas kärnprimärkapitalrelation 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer 

för att se om de lever upp till de nya kraven. Nedanstående tabell visar de fyra svenska 

storbankernas kärnprimärkapitalrelationer för åren 2006, 2011 och 2014. Uppgifterna är 

hämtade från respektive banks årsredovisningar. För år 2006 saknas uppgifter om 

kärnprimärkapital, då detta begrepp inte nyttjades av bankerna vid denna tidpunkt. För år 2006 

har vi istället valt att presentera respektive banks primärkapitalrelation, då kärnprimärkapitlet 

utgör en stor del av primärkapitalet.  
 

 2006 2011 2014 

Handelsbanken (6,8 procent) 15,6 procent 20,4 procent 

SEB (8,2 procent) 13,7 procent 16,3 procent 

Nordea (7,1 procent) 11,2 procent 15,7 procent 

Swedbank (6,5 procent) 15,7 procent 21,2 procent 

Tabell 5.1.1: De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer (egen tabell) 
 

I tabellen kan vi utläsa bankernas kärnprimärkapitalrelationsutveckling och vi kan konstatera 

att det varit en positiv utveckling för samtliga banker. Finansinspektionen (2014c, s. 30) skriver 

att de svenska storbankerna har varit medvetna om de kommande kapitalkraven sedan 

novemberöverenskommelsen 2011. Bankerna har av denna anledning successivt förbättrat sin 

kapitaltäckning för att förbereda sig för de kommande kraven (Finansinspektionen 2014c, s. 

30).  

 

I skrivande stund har de nya kraven trätt i kraft och bankerna skulle år 2014 ha uppnått det 

formella kärnprimärkapitalrelationskravet på 10 procent. År 2015 höjdes detta formella 

kärnprimärkapitalrelationskrav ytterligare till 12 procent (Finansinspektionen 2013a, ss. 18-

19). Vi kan utifrån tabell 5.1.1 konstatera att samtliga banker redan år 2014 nådde upp till det 

strängare formella kravet på 12 procent som träder i kraft först år 2015. Utöver de formella 

kraven på 10 respektive 12 procent har Finansinspektionen satt upp ytterligare strängare krav 

som är olika för respektive storbank i Sverige. Under vår intervju på Finansinspektionen 

berättade vår respondent Y13 att eftersom de svenska storbankerna har olika mycket svenska 

bolån så blir resultatet att de får olika kapitalkrav. Vi frågade vår respondent om det är olika 

formella krav på de olika bankerna och fick då följande svar: 

 

Nej, det är samma på alla fyra storbankerna. Det är alltså 5 procentenheter extra 

på alla storbanker. Sen är det också så att vi i pelare 2 processen har kravet på oss 

att vi ska göra en bedömning av vilka risker som bankerna har som inte täcks av 

de här generella reglerna i pelare 1 och i den bedömningen så kommer vi fram till 

                                                 
13 Representant Y Finansinspektionen, intervju 23 mars 2015 i Stockholm 
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att bankerna behöver olika kapital. Den största anledningen till det är 

riskviktsgolvet för bolån, det är vår bedömning att de kapitalkrav som bankerna 

räknar fram i sina interna modeller, inte täcker de verkliga framåtblickande 

riskerna i bolånen. […]. Eftersom de svenska storbankerna har olika mycket 

svenska bolån så blir resultatet av det att de får olika kapitalkrav. Swedbank och 

Handelsbanken som har relativt sett väldigt mycket svenska bolån i sina 

balansräkningar får ett större kapitalpåslag än Nordea som relativt andra 

exponeringar inte har så mycket bolån. 

 

År 2014 hade Handelsbanken ett krav på att kärnprimärkapitalrelationen skulle uppgå till 17,5 

procent och SEB hade ett krav på att kärnprimärkapitalrelationen skulle uppgå till 15,4 procent. 

Nordea respektive Swedbank hade som krav på sina kärnprimärkapitalrelationer att dessa skulle 

uppgå till 14,7 respektive 19,0 procent (Finansinspektionen 2014b, s. 79). Swedbank är den 

bank som Finansinspektionen valt att sätta högst krav på, följt av Handelsbanken 

(Finansinspektionen 2014b, s. 79). Utifrån tabell 5.1.1 kan det utläsas att Swedbank har högst 

kärnprimärkapitalrelation på 21,2 procent år 2014 följt av Handelsbanken som har en 

kärnprimärkapitalrelation på 20,4 procent år 2014. Vi kan också se att samtliga fyra svenska 

storbanker når upp till Finansinspektionens individuella krav på respektive storbank år 2014. 

Våra två respondenter X14 från Sveriges Riksbank respektive vår respondent Y15 från 

Finansinspektionen anser att de svenska storbankerna i nuläget är välkapitaliserade.  

 

Vi kan även se att bankernas fokus på kärnprimärkapitalet har ökat kraftigt med åren. 

Nedanstående tabell visar hur många gånger termen kärnprimärkapital nämns i respektive 

banks årsredovisningar för tre olika år.  

 
 2006 2011 2014 

Svenska Handelsbanken --- 8 gånger 105 gånger 

SEB --- 27 gånger 34 gånger 

Nordea --- 27 gånger 77 gånger 

Swedbank --- 55 gånger 50 gånger 

Tabell 5.1.2: Frekvens av ordet ”kärnprimärkapital” i de svenska storbankernas 

årsredovisningar (egen tabell) 

 

Handelsbanken nämner i sin årsredovisning för år 2006 inte ordet ”kärnprimärkapital” någon 

gång alls, år 2011 nämns det 8 gånger och år 2014 nämns det 105 gånger i deras årsredovisning 

(Handelsbanken 2006, 2011b, 2014b). SEB nämner inte termen någon gång under år 2006, men 

för år 2011 och 2014 nämns termen 27 respektive 34 gånger (SEB 2006, 2011b, 2014b). Nordea 

nämner inte heller ordet ”kärnprimärkapital” i sin årsredovisning för år 2006, men år 2011 

nämns det 27 gånger och år 2014 nämns det 77 gånger (Nordea 2006, 2011b, 2014b). Inte heller 

Swedbank nämner termen i sin årsredovisning år 2006, men för år 2011 och år 2014 nämns det 

55 respektive 50 gånger (Swedbank 2006, 2011b, 2014b).   

 

Flera av bankerna har även interna målsättningar som överstiger Finansinspektionens krav. Vi 

har studerat bankernas årsredovisningar för åren 2011 respektive 2014 för att se hur bankernas 

fokus och interna målsättning har förändrats över tid. Vi kan utläsa att Swedbank har en intern 

målsättning år 2011 där kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till som lägst 10 procent och 

fram till år 2013 ska den som lägst uppgå till 13 procent. Swedbank skriver dock att de dragit 

tillbaka sin interna målsättning då de behöver formulera nya kapitalmål eftersom de anser att 

                                                 
14 Respondenter X Sveriges Riksbank, intervju 23 mars 2015 i Stockholm 
15 Respondent Y Finansinspektionen, intervju 23 mars 2015 i Stockholm 
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deras kärnprimärkapitalrelationsmål bör ligga mellan 13,5 till 14,5 procent (Swedbank 2011b, 

s. 7). Även Nordea har satt upp en intern målsättning för år 2011 då de vill uppnå en 

kärnprimärkapitalrelation på 11 procent (Nordea 2011b, s. 46). När vi studerar Handelsbankens 

och SEB:s årsredovisningar för år 2011 kan vi inte utläsa att de har satt upp några interna mål 

för bankernas kärnprimärkapitalrelationer (Handelsbanken 2011b, SEB 2011b).  

 

I årsredovisningarna för år 2014 har tre av de fyra svenska storbankerna satt upp interna 

målsättningar för kärnprimärkapitalrelationen. Handelsbanken (2014b, s. 19) presenterar i sin 

årsredovisning att de har som mål att överstiga Finansinspektionens krav på 

kärnprimärkapitalrelationen med 1 till 3 procentenheter. Även SEB nämner i sin årsredovisning 

att deras interna krav är att uppnå en kärnprimärkapitalrelation som ligger på 1,5 procentenheter 

över Finansinspektionens krav (SEB 2014b, s. 2). Nordeas interna mål för 

kärnprimärkapitalrelationen år 2014 var omkring 15 procent, vilket även det överstiger 

Finansinspektionens krav (Nordea 2014b, s. 4). Swedbank däremot har inte satt upp något 

internt krav vad som kan utläsas i deras årsredovisning för år 2014.  

 

5.1.1 Analys 

Vi kan se en tydlig positiv utveckling av kärnprimärkapitalrelationerna hos samtliga svenska 

storbanker för tidsperioden år 2006 till år 2014 och att samtliga banker når upp till de formella 

kraven. Vi kan även se att samtliga svenska storbanker når upp till Finansinspektionens 

individuella krav för respektive storbank år 2014. Vi kan utläsa att Handelsbanken och 

Swedbank är de banker som uppnår högst kärnprimärkapitalrelationer men de är även de två 

banker som har högst krav på sig då de har mest svenska bolån på sina balansräkningar. I tabell 

5.1.2 kan det utläsas att de svenska storbankernas fokus på kärnprimärkapitalrelationen har ökat 

markant mellan åren 2006 och 2014. Alla banker utom Swedbank nämner ordet 

”kärnprimärkapital” fler gånger i sin årsredovisning från 2014, jämfört med i sin årsredovisning 

från år 2011. Detta anser vi är ett tydligt tecken på att bankernas fokus på kärnprimärkapitalet 

har ökat allt mer de senaste åren. Handelsbanken är den bank som nämner ordet flest gånger i 

sin årsredovisning 2014 och det är även den bank som har den största ökningen från 

årsredovisningen år 2011.  

 

Vi kan se att flera av de svenska storbankerna år 2014 har interna målsättningar som överstiger 

Finansinspektionens individuella krav och vi kan även se att deras interna mål är betydligt högre 

än vad de var år 2011. Swedbank är den enda banken som inte nämner någon intern målsättning 

i sin årsredovisning från år 2014, vilket vi anser är lite förvånande, särskilt med tanke på att de 

hade en intern målsättning år 2011. Det är dock ingen av bankerna som nämner 

Finansinspektionens individuella krav i sina årsredovisningar eller ens nämner att ett sådant 

krav existerar. Dessa individuella krav är dessutom svåra att ta fram då de endast nämns på ett 

fåtal ställen i några av Finansinspektionens dokument. Vi anser att bankernas årsredovisningar 

kan vara vilseledande för läsaren när bankerna inte nämner sina individuella krav från 

Finansinspektionen. Exempelvis Nordea skriver att de har en intern målsättning på omkring 15 

procent, vilket kan tyckas låta högt i relation till det strängare kravet på 12 procent. 

Finansinspektionens individuella krav på Nordeas kärnprimärkapitalrelation uppgår dock till 

14,7 procent och då låter inte Nordeas interna mål på 15 procent särskilt högt längre.  
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5.2 Finansinspektionens stresstest 

I detta avsnitt kommer vi att presentera empiri för att besvara den del av vår nationella 

frågeställning som syftar till att studera hur de fyra svenska storbankerna presterar i 

Finansinspektionens egna stresstester som sträcker sig över tidsperioden år 2011 till år 2014. 

Under vår intervju på Finansinspektionen berättade vår respondent Y16 följande angående deras 

egna stresstester på respektive svensk storbank: 

Hur hårt själva stresstestet slår beror på vilken portföljkomposition banken har. 

Det är inte mer bankanpassat än så. Det är ingen bedömning av kvalitén i den 

enskilda portföljen hos bankerna som Finansinspektionen gör, utan har banken 

mycket av en viss portfölj där vi har valt att lägga relativt sett lite högre 

kreditförluster i vårt test kommer det bli lite högre utslag. Sen är det också 

beroende av vilken intjäning bankerna har, nu har ju alla fyra storbankerna ganska 

god intjäning men det skiljer sig lite åt. Sen beror de också på vilken 

kapitalposition banken har från start vid testet, hur mycket de har att ta av. 

 

5.2.1 Stresstest år 2011 

I stresstestet som genomfördes år 2011 studerades motståndskraften hos de svenska 

storbankerna under ett scenario på fyra år. Bankerna utsattes för högre kreditförluster och lägre 

intjäning vilket i sin tur resulterade i att kapitaliseringen påverkades negativt. Vid det stressade 

scenariot var förutsättningarna att utlåningen under det första året ökade med fem procent och 

följande år skedde ingen utlåning. Under år ett och två ökade kapitalkravet för kreditrisker med 

fem procent samt att utdelningen av nettovinst uppgick till 40 procent (Finansinspektionen 

2011b, s.2).  
 
 

 
Figur 5.2.1.1: Finansinspektionens stresstest år 2011 (Finansinspektionen 2011b, s. 5, modell 

ej i orginal) 

 

Stresstestet visar att i slutskedet av det stressade scenariot hamnade 

kärnprimärkapitalrelationerna hos de fyra storbankerna mellan 10,1 procent och 12,3 procent. 

Detta är långt över kravet i Basel III då kärnprimärkapitalrelationen år 2013 skulle uppgå till 

minst sju procent. År 2014 skulle kärnprimärkapitalrelationen överstiga 10 procent och även 

detta strängare formella krav från Finansinspektionen uppnådde samtliga storbanker i detta 
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stresstest. Detta visar att de fyra svenska storbankerna redan år 2011 klarade de nya 

kapitalkraven i Basel III i ett stressat scenario. 

 

5.2.2 Stresstest år 2012 

Stresstestet år 2012 utfördes på samma sätt som tidigare år men metoden hade förändrats något 

för att ta hänsyn till de nya reglerna i Basel III samt att metoden skulle kunna ta hänsyn till 

regeländringarna i International Accounting Stadards (IAS) 19. Vid det stressade scenariot var 

förutsättningarna att utlåningen under det första året ökade med fem procent, följande år skedde 

ingen utlåning. Under år ett och två ökade kapitalkravet för kreditrisker med 7,5 procent samt 

att utdelningen av nettovinster uppgick till 40 procent även för detta år (Finansinspektionen 

2012b, s. 2). Det negativa scenariot i stresstestet sträckte sig över perioden 2012 till 2015. I 

stresstestet utgick Finansinspektionen från vilka effekterna skulle bli om de nya kraven infördes 

2012 när testerna gjordes.  

 

Figur 5.2.2.1 : Finansinspektionens stresstest år 2012 (Finansinspektionen 2012b, s. 6, 

modell ej i original) 

Resultatet visar att kärnprimärkapitalet skulle påverkas med omkring 1,2 till 2,9 procentenheter 

för respektive bank. Effekternas storlek beror på aktuell räntenivå samt bankernas 

sammansättning av sina balansräkningar (Finansinspektionen 2012b, ss. 5-7). I figur 5.2.2.1 

kan det utläsas att samtliga fyra svenska storbanker klarade av kravet på sju procent med god 

marginal år 2013 samt det strängare kravet på 10 procent år 2014. Alla svenska storbanker 

uppskattas dock inte nå upp till det strängare kravet på 12 procent år 2015 vid ett stressat 

scenario. I detta test klarar inte Nordea att leva upp till kravet då de år 2015 uppskattas uppnå 

en kärnprimärkapitalrelation på 10,3 procent.  

 

5.2.3 Stresstest år 2013 

I Stresstestet som genomfördes år 2013 såg metoden ut på samma sätt som den gjorde 

föregående år. Det stressade scenariot i stresstestet sträckte sig över perioden 2013 till 2016. 

Vid detta stressade scenario var förutsättningarna att utlåningen var samma som föregående år, 

det vill säga fem procent under det första året. Under år ett och två ökade kapitalkravet för 

kreditrisker med samma som tidigare år, det vill säga 7,5 procent. Utdelningen av nettovinst 

uppgick till 40 procent förutsatt att bankerna når upp till de strängare 

kärnprimärkapitalrelationskraven på 10 procent år 2014 respektive 12 procent år 2015.  
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Figur 5.2.3.1: Finansinspektionens stresstest år 2013 (Finansinspektionen 2013b, s. 4, modell 

ej i orginal) 

 

Stresstestets effekt på kärnprimärkapitalet uppskattas bli mellan 0,4 procentenheter och 1,9 

procentenheter för respektive bank (Finansinspektionen 2013b, s. 4). Handelsbanken och 

Swedbank förväntas nå upp till kraven för samtliga år under testperioden. Nordea uppskattas 

inte nå upp till kravet på 12 procent år 2015 eller år 2016, då deras kärnprimärkapitalrelationer 

vid dessa tidpunkter uppgår till 11,0 respektive 11,2 procent. Inte heller SEB förväntas nå upp 

till kravet på 12 procent år 2015 då deras kärnprimärkapitalrelation uppgår till 11,8 procent. 

SEB kommer dock enligt uppskattningen att nå upp till detta krav år 2016. Nordea och SEB 

kommer därför behöva utnyttja kapitalkonserveringsbufferten enligt stresstestets resultat. 

Skulle ovanstående scenarier inträffa i verkligheten skulle detta kunna innebära begränsningar 

för bonusutbetalningar och aktieutdelningar för dessa två banker.  

 

5.2.4 Stresstest år 2014 

Det senaste stresstestet som utfördes år 2014 hade ett stressat scenario som sträckte sig över 

perioden 2014 till 2017. Vid detta stressade scenario var förutsättningarna samma som för det 

stresstest som utfördes år 2013 (Finansinspektionen 2014a, ss. 3-4). Vi kommer att studera 

effekterna av stresstestet på de fyra storbankernas kärnprimärkapitalrelationsnivåer och ställa 

detta i förhållande till Finansinspektionens individuella krav på respektive storbank.  

 

 
Figur 5.2.4.1: Finansinspektionens stresstest år 2014 (Finansinspektionen 2014a, s. 4, modell 

ej i orginal) 
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Effekterna av stresstestet på kärnprimärkapitalrelationerna uppskattas uppgå till mellan 1,1 

procentenheter och 2,5 procentenheter för respektive bank. Det kan konstateras att samtliga 

svenska storbanker uppnådde det formella kravet på 10 procent år 2014 samt förväntas uppnå 

kravet på 12 procent år 2015 och framåt. Finansinspektionen har från och med år 2014 valt att 

även ställa strängare individuella krav på respektive storbank (Finansinspektionen 2014b, s. 

79). Det kan utläsas att samtliga storbanker vid stresstestets start år 2014 nådde upp till de 

strängare individuella kraven på respektive bank. Handelsbanken och Swedbanks individuella 

krav uppgår till 17,5 respektive 19,0 procent, vilket de klarar att upprätthålla under hela 

testperioden. SEB och Nordeas individuella krav uppgår till 15,4 respektive 14,7 procent, vilket 

de inte klarar att upprätthålla under hela testperioden. SEB uppskattas enbart klara att nå upp 

till sitt individuella krav under åren 2014 och 2017 medan Nordea endast klarade av att nå upp 

till sitt individuella krav år 2014. Dessa två banker skulle därför behöva utnyttja sin 

kapitalkonserveringsbuffert vid något tillfälle under testperioden.  

 

5.2.5 Konsekvenser när kärnprimärkapitalrelationen understiger kravet 

Under vår intervju på Finansinspektionen berättade vår respondent Y17 att bankerna måste 

skicka in en kapitalkonserveringsplan till Finansinspektionen och utifrån denna bestäms hur 

mycket utdelningar och bonusar som banken får betala ut. Vår respondent anser dock att det 

har gått ganska långt innan de formella rättsliga kraven träder in, då bankerna långt innan detta 

har understigit de individuella krav som Finansinspektionen ställt på respektive bank. Efter att 

bankerna understigit de individuella kraven, men innan de understigit de formella kraven på 10 

respektive 12 procent så kommer Finansinspektionen kräva att bankerna redovisar hur de 

planerar att återställa kapitalet. Finansinspektionen är flexibla till hur bankerna ska återställa 

kapitlet och ser till den specifika situationen i samråd med den specifika bankens ledning. Det 

Finansinspektionen bland annat kan göra är att begränsa aktieutdelningar och 

bonusutbetalningar samt även kräva förändringar i bankernas verksamhet, försäljning av 

riskfyllda verksamheter eller ledningsförändringar. 

 

5.2.6 Analys av Finansinspektionens stresstester 

Vi kan konstatera att Handelsbanken och Swedbank är de svenska storbanker som klarade sig 

bäst i Finansinspektionens egna stresstester mellan åren 2011 till 2014. De klarade av att leva 

upp till både Basel III:s krav på sju procent innan år 2014 och Finansinspektionens strängare 

formella krav på 10 procent år 2014 respektive 12 procent från och med år 2015 i samtliga 

studerade stresstester. I testet som utfördes år 2014 kan vi konstatera att Handelsbanken och 

Swedbank även når upp till Finansinspektionens strängare individuella krav på 17,5 respektive 

19,0 procent under hela den testperiod som studerades i stresstestet år 2014. 

SEB nådde upp till de formella kraven i Finansinspektionens stresstester som utfördes år 2011, 

2012 och 2014 men klarade inte av det formella kravet vid ett tillfälle under testperioden i 

stresstestet som utfördes år 2013. I testet som utfördes år 2014 kan vi utläsa att SEB nådde upp 

till Finansinspektionens strängare individuella krav på 15,4 procent vid testperiodens start år 

2014 samt vid testperiodens slut år 2017. SEB uppskattas dock inte uppnå det individuella 

kravet år 2015 respektive år 2016. Även Nordea nådde upp till de formella kraven i 

Finansinspektionens stresstester som utfördes år 2011 och år 2014 men klarade inte av det 

formella kravet på 12 procent vid flera tillfällen under testperioden i stresstestet som utfördes 
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år 2012 och år 2013. I testet som utfördes år 2014 uppnådde Nordea Finansinspektionens 

strängare individuella krav på 14,7 procent vid testperiodens start år 2014. Nordea uppskattas 

dock inte nå upp till detta krav vid något av åren under resten av testperioden. 

Under vår intervju på Finansinspektionen berättade vår respondent Y18 följande:  

Syftet med den delen av buffertdelen som kallas kapitalkonserveringsbuffert som 

är på 2,5 procent för alla banker är att den ska kunna fungera som en stötdämpare. 

[…]. Så det faktum att de skulle behöva använda den del av det kapitalet som finns 

för att täcka kapitalkonserveringsbufferten är i sig inte ett problem, utan är snarare 

förväntat vid ett stressat scenario. 

Det kan konstateras att några av bankerna inte når upp till de formella kraven på 10 respektive 

12 procent eller de individuella kraven på respektive bank vid några tillfällen under 

stresstesterna. Finansinspektionen själva säger att det inte är troligt att dessa scenarier kommer 

att inträffa men om det skulle inträffa och bankerna skulle uppvisa ovanstående resultat skulle 

detta få konsekvenser. Bland annat skulle Finansinspektionen kunna kräva att 

aktieutdelningarna begränsas och förändringar av verksamheten för att återställa kapitalet. De 

kapitalunderskott som uppstår i ovanstående stresstester för SEB och Nordea är dock inte något 

problematiskt då syftet med buffertdelen av kärnprimärkapitalet är att kunna absorbera förluster 

i stressade scenarier.   

Figur 5.2.6.1: Bankernas högsta respektive lägsta kärnprimärkapitalrelationer (egen figur)  

 

I figur 5.2.6.1 har vi sammanställt de svenska storbankernas högsta respektive lägsta 

kärnprimärkapitalrelationer under respektive testperiod i samtliga studerade stresstester. SEB 

uppvisar en tillfällig nedgång i sin kärnprimärkapitalrelationsutveckling under stresstestet som 

utfördes år 2013. I övrigt uppvisar samtliga svenska storbanker en positiv utveckling av 

kärnprimärkapitalrelationerna med avseende på både högsta och lägsta uppmätta värden i 

respektive testperiod i samtliga studerade stresstester. Därmed kan vi se att de svenska 

storbankernas motståndskraft har förbättrats i takt med implementeringen av Basel III.  
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5.3 Bankernas riskrapportering 

Vi kommer här nedanför presentera empiri för att besvara vår frågeställning som syftar till att 

undersöka hur väl de fyra svenska storbankerna lever upp till de nya kraven i Basel III med 

avseende på bankernas riskrapportering och dess utveckling sedan år 2011. Vi kommer att 

studera de fyra svenska storbankernas riskrapporter för åren 2011 respektive 2014. Innebörden 

av pelare tre i Baselregelverket är att bankerna ska lämna upplysningar om risker och syftet är 

att bland annat förbättra bankernas riskhantering (Vauhkonen 2011, s. 38). De reglerade kraven 

på bankernas offentliggörande av riskhantering, kapitaltäckning och riskinformation infördes 

år 2014 till följd av EU:s implementering av Basel III (Handelsbanken 2014a, s. 3).   

 

Våra respondenter från Riksbanken berättade att det finns ett ganska omfattande internationellt 

regelverk för hur bankerna ska redovisa sina risker. Bankerna måste bland annat redovisa en 

pelare 3-rapport med väldigt mycket information en gång om året. Under vår intervju på 

Finansinspektionen berättade vår respondent Y19 följande: 

 

Det finns ett minimikrav på vad de måste uppfylla. Där finns det ganska specifika 

krav på hur det måste se ut. Sen kan jag väl tycka att de kraven kanske inte riktigt 

är tillräckliga, utan skulle kunna vara lite mer utförliga. Alla svenska storbankerna 

har valt att gå lite utöver de kraven och redovisa lite mer, just för att de märker att 

marknaden, analytiker och andra efterfrågar den informationen. Har man en god 

kontroll på sina risker och relativt låga risker har ju bankerna egentligen allt att 

vinna på att genomlysa sin balansräkning lite bättre. De svenska bankerna har ju 

ofta valt att vara lite mer detaljerade än de här formella kraven i pelare 3 kräver 

och det är bra förstås.  

 

5.3.1 Handelsbanken 

Handelsbanken publicerade år 2011 en separat riskrapport och presenterade även ett riskavsnitt 

som en integrerad del av årsredovisningen. År 2011 bestod det integrerade riskavsnittet av 18 

sidor. Riskavsnittet inleddes med allmän information om risk- och kapitalhantering för att 

därefter i huvudsak beskriva kreditrisken, marknadsrisken, likviditetsrisken och den operativa 

risken. Handelsbanken beskrev även hur deras riskhantering var uppbyggd (Handelsbanken 

2011b, ss. 80-97).  

 

År 2014 bestod Handelsbankens integrerade riskavsnitt av 25 sidor (Handelsbanken 2014b, ss. 

81-105). Det är en ökning från år 2011 med 7 sidor. Riskavsnittet och bankens riskhantering 

var disponerad på samma sätt som för år 2011. För de två studerade åren särskilde 

Handelsbanken sig från övriga banker då deras riskavsnitt enbart presenterades under noterna 

och namnet ”risk- och kapitalhantering” inte fanns med i innehållsförteckningen.  

 

Handelsbanken publicerar utöver sitt integrerade riskavsnitt som en del av årsredovisningen 

även en separat riskrapport. År 2011 bestod den separata riskrapporten av 56 sidor 

(Handelsbanken 2011a) och år 2014 hade denna utökats till 90 sidor (Handelsbanken 2014a). 

Kreditrisken är den största risken för Handelsbanken och i riskrapporten för år 2014 bestod 

kreditriskkapitlet av 40 sidor.  
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Riskrapporten från år 2011 uppfyllde redan då många av de kommande kraven i pelare 3 som 

ännu inte hade implementerats. Några förändringar hade dock skett till riskrapporten för år 

2014. Exempelvis hade riskhanteringskapitlet utökats med styrelsens riskförklaring och 

riskdeklaration som är ett av de nya kraven i pelare 3. Handelsbanken beskrev redan år 2011 i 

ett kapitel hur deras riskhantering går till, vilket även det är ett av krav i pelare 3. Detta kapitel 

hade dock utökats och blivit mer informationsrikt i riskrapporten från år 2014. Handelsbanken 

beskrev bland annat att riskhanteringen är uppbyggd utifrån fyra olika delar, dessa är 

affärsverksamheten, verksamhetsnära riskkontroll, central riskkontroll och kapitalplanering. 

Det är även styrelsen i Handelsbanken som har ansvaret att övervaka och bedöma de olika 

riskerna som finns i verksamheten (Handelsbanken 2011a, s. 7).  

 

5.3.2 SEB 

Även SEB publicerade år 2011 en separat riskrapport och presenterade även ett riskavsnitt som 

en integrerad del av årsredovisningen. Det integrerade riskavsnittet bestod år 2011 av 18 sidor 

och inleddes med allmän information kring risk för att därefter främst fokusera på kreditrisken, 

marknadsrisken, försäkringsrisken, likviditetsrisken och den operationella risken. Redan i det 

integrerade riskavsnittet från år 2011 tog SEB upp de kommande kraven i Basel III och visade 

en medvetenhet om de nya regleringarna (SEB 2014b, ss. 36-53). 

Riskavsnittet från år 2014 bestod av 6 sidor (SEB 2014b, ss. 28-33) vilket är en relativt stor 

minskning med 12 sidor. Det integrerade riskavsnittet var inte lika omfattande som för år 2011 

och SEB beskrev kort om respektive risk och inkluderade inte lika många siffror och tabeller 

som för år 2011. Riskavsnittet är lättläst och jämfört med år 2011 hade SEB valt att skriva 

mindre allmän information och istället fokusera mer på riskerna i förhållande till verksamheten. 

SEB presenterade att deras verksamhet bygger på tre försvarslinjer, dessa är affärsområdena 

där respektive affärsområde ansvarar för sina egna risker, Risk- och compliance-

organisationerna samt kvalitetssäkring av interna och externa revisorer. Det integrerade 

riskavsnittet för år 2014 är uppbyggt på liknande sätt som för år 2011. (SEB 2014b, ss. 28-33). 

SEB publicerar utöver sitt integrerade riskavsnitt som en del av årsredovisningen också en 

separat riskrapport. För år 2011 innehöll den separata riskrapporten 35 sidor. Riskrapporten 

från år 2011 uppnår till stor del de kommande kraven, trots att de ännu inte hade 

implementerats. SEB presenterade att det är styrelsen som fastställer den övergripande kapital- 

och riskpolitiken, bevakar riskexponeringens utveckling samt bär det yttersta ansvaret (SEB 

2011a, s. 4). I SEB:s riskrapport från år 2011 ges en detaljerad överblick av verksamheten i 

förhållande till riskerna då bland annat utförliga förklaringar kring val av modeller för 

beräkning av respektive risk presenterades.  

 

Riskrapporten från år 2014 hade SEB utökat till 44 sidor (SEB 2014a, ss. 1-44) och den 

uppfyller de krav som ställs på riskrapporten. Som exempel kan anges att SEB i den separata 

riskrapporten från år 2014 på ett tydligt och beskrivande sett presenterade strategier och 

processer för att hantera riskerna, vilket är ett av de nya kraven som riskrapporterna måste 

uppfylla. SEB beskrev utförligt sin riskhanteringsstruktur och de olika stegen för att säkerställa 

att riskhanteringen sköts på ett korrekt sett i sin riskrapport från år 2014. SEB presenterade 

också riktlinjer för risksäkring, vilket är ytterligare ett krav som ställs på riskrapporterna enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-

477. SEB beskrev bland annat att risker endast tas där de har förmågan att kunna värdera, förstå 

och hantera resultaten inom ekonomiska och rättsliga kapitalgränser. Riskrapporten från år 
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2014 var även betydligt mer lättläst och informationsrik jämfört med rapporten från år 2011 

och innehållsförteckningen var tydlig och lätt att hitta i. Kreditrisken är den största risken enligt 

SEB och i riskrapporten från år 2014 bestod kreditriskkapitlet av 40 sidor 

 

5.3.3 Nordea 

Nordea presenterade år 2011 både en separat riskrapport och ett riskavsnitt som en integrerad 

del av årsredovisningen. År 2011 bestod det integrerade riskavsnittet av 12 sidor som 

presenterades i förvaltningsberättelsen och omfattade bankens risk-, likviditets- och 

kapitalhantering (Nordea 2011b, ss. 57-68). Nordea presenterade att deras största risk är 

kreditrisken och det var kreditriskhanteringen som fick mest utrymme av de olika risktyperna i 

riskrapporten. Samtliga risktyper presenterades, vilka som ansvarade för dem, hur de mättes 

samt vad de olika riskerna uppgick till. År 2014 bestod det integrerade riskavsnitten av 12 sidor 

och var därmed precis lika långt och innehåller i princip samma information som riskavsnittet 

i årsredovisningen från år 2011. 

  

Nordea presenterade även de en separat riskrapport för både år 2011 och år 2014. År 2011 

omfattades rapporten av 84 sidor (Nordea 2011a). Kreditrisken är som tidigare nämnt Nordeas 

största risk och omfattade 31 sidor av riskrapporten. Rapporten från år 2014 hade utökats till 

88 sidor, vilket är en marginell ökning. Även för detta år är kreditrisken den risk som fick mest 

utrymme och här bestod kreditriskkapitlet av 29 sidor (Nordea 2014a, ss. 15-43). 

  

Den separata riskrapporten från år 2014 uppfyller kraven som riskrapportering ska uppfylla 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 

476-477. Även den separata riskrapporten från år 2011 uppfyller en stor del av kraven, trots att 

dessa inte hade trätt i kraft vid denna tidpunkt. Strukturerna på de båda rapporterna är mycket 

lika men det har skett några förändringar till år 2014. Bland annat var innehållsförteckningen 

mer detaljerad och många av de delar som måste tas med i enlighet med kraven är lättare att 

hitta eftersom de finns med i innehållsförteckningen. Ett exempel är mätning av riskerna som 

måste tas med enligt kraven. Det fanns information om detta redan i rapporten från år 2011 men 

i rapporten från år 2014 stod detta specificerat i innehållsförteckningen under varje riskkapitel 

och informationen var mer utförlig. Antalet nyckeltal i rapporterna hade utökats från år 2011 

till år 2014, vilket även detta är ett av de nya kraven i pelare 3 och i rapporten från år 2014 har 

det även tillkommit beskrivningar av hur respektive nyckeltal beräknas. Ytterligare ett exempel 

är att rapporten från år 2014 hade utökats med en beskrivning av Nordeas juridiska struktur och 

organisationsstruktur där huvudriskerna inom varje del av verksamheten presenterades. I 

rapporten från år 2014 presenterades tydligt även hur de olika riskerna mäts och till detta år 

utökades även förvaltningen av de olika risktyperna med ett avsnitt i varje enskilt riskkapitel. I 

denna del ges en förklaring till hur de olika risktyperna beräknas, vilket är i enlighet med de 

nya kraven.  

 

5.3.4 Swedbank 

Även Swedbank publicerar en separat riskrapport och presenterar även ett riskavsnitt som en 

integrerad del av årsredovisningen. År 2011 bestod den integrerade riskrapporteringen av åtta 

sidor av årsredovisningen (Swedbank 2011b, ss. 35-42). I detta riskavsnitt presenterades först 

en översiktlig beskrivning av vad risk innebär för att sedan presentera de olika risktyperna: 

kreditrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, operativ risk och övriga risker. Swedbank fokuserade 

främst på kreditrisken i sitt integrerade riskavsnitt.  



 

 

 

 

- 46 - 

 

År 2014 bestod det integrerade riskavsnittet av sex sidor i årsredovisningen, vilket är en 

minskning i antal sidor jämfört med år 2011. Det integrerade riskavsnittet är kortare år 2014 

men har en annan struktur då de olika riskerna presenterades på ett tydligare sätt. Riskavsnittet 

från år 2014 är två sidor kortare än från år 2011 men rymmer ändå samma information. 

Riskdefinitionen var år 2014 densamma som för år 2011 (Swedbank 2014b, ss. 34-39). 

 

Swedbank presenterade precis som de andra tre storbankerna en separat riskrapport både år 

2011 och år 2014 (Swedbank 2011a, 2014a). År 2011 omfattas riskrapporten av 75 sidor och 

uppfyller till stor del de kommande kraven i pelare 3 som ännu inte hade implementerats. År 

2014 hade riskrapporten utökats till 155 sidor, varav 80 sidor består av bilagor. Kreditrisken är 

den största risken även för Swedbank och i riskrapporten från år 2014 bestod kreditriskkapitlet 

av 34 sidor. Ett av de nya kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-477 är att mätsystemens omfattning och karaktär 

ska vara med i riskrapporten. Swedbank presenterade redan år 2011 ett avsnitt i varje riskkapitel 

om hur respektive risk mäts. I rapporten från år 2014 hade bland annat avsnittet om mätning av 

kreditrisk utökats och blivit mer informationsrikt. Swedbank presenterade även strategier och 

processer för hantering av risker, vilket även detta är ett av de nya kraven. Swedbank beskrev 

bland annat att deras riskhantering bygger på tre försvarslinjer: Affärsverksamhetens 

riskhantering, oberoende riskkontroll och compliance samt internrevision.   

 

5.3.5 Analys av de fyra svenska storbankernas riskrapportering 

Vi kan se att samtliga fyra storbanker uppfyller de nya kraven enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-477 i sina riskrapporter 

från år 2014. Samtliga banker har utökat sina riskrapporter från år 2011 till år 2014. Det anser 

vi är ett tecken på att de svenska storbankerna anpassar sig till de nya kraven i Basel III 

angående de reglerade kraven på bankernas offentliggörande av riskhantering, kapitaltäckning 

och riskinformation som infördes år 2014. De fyra svenska storbankernas riskrapporter varierar 

i relativt stor grad när det gäller antal sidor, exempelvis uppgick Handelsbankens riskrapport 

från år 2014 till 90 sidor medan SEB:s riskrapport från år 2014 uppgick till 44 sidor.  

 

Vissa av de svenska storbankerna har valt att redovisa mer utförliga beskrivningar om 

exempelvis sin kreditrisk. Handelsbankens kreditriskkapitel uppgick exempelvis till 40 sidor 

och var betydligt mer omfattande och informationsrikt än SEB:s kreditriskkapitel som uppgick 

till 17 sidor. Detta anser vi är ett tecken på att Handelsbanken har valt att offentliggöra mer 

information än vad som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-477.  Detta stämmer överens med den information 

som vi fick av vår respondent från Finansinspektionen om att alla svenska storbankerna har valt 

att gå lite utöver kraven och lämna mer information än vad de formella kraven i pelare 3 kräver.  

 

 

 

 



 

 

 

 

- 47 - 

6 Teoretisk analys 

Framtagandet av regelverket Basel III kan enligt vår mening delvis förklaras genom 

legitimitetsteorin som föreskriver att organisationer strävar efter att verka inom samhällets 

gränser och normer. För att överleva måste ett företag bedriva en verksamhet som faktiskt är 

eller som uppfattas vara i linje med de förväntningar och normer som råder i samhället (Branco 

& Rodrigues 2006, s. 236). Om någon av Sveriges fyra storbanker skulle få så allvarliga 

problem att de skulle fallera skulle detta vara svårt att hantera utan allt för stora konsekvenser 

för samhällsekonomin (Finansinspektionen 2014b, s. 41). Av denna anledning förväntar sig 

samhället att banksektorn ska klara att hantera olika kriser som uppstår. Vi tror då att Basel III 

kan ha tagits fram i syfte att möta samhällets förväntningar. 

Målet med de stresstester som har genomförts efter krisen som började år 2007, av bland annat 

European Banking Authority (EBA), har som tidigare nämnt, varit att upprätta förtroendet för 

banksektorn och att öka stabiliteten på finansmarknaden (Woo, Chelluboina & Xoual 2014, s. 

2). Detta anser vi kan förklaras av legitimitetsteorin som innebär att legitimitet är en immateriell 

resurs som måste upprätthållas för att organisationen ska kunna förvänta sig ett fortsatt stöd 

från samhället (Mahadeo, Oogarah-Hanuman & Soobaroyen 2011, s. 160) 

Under vår intervju berättade vår respondent Y20 på Finansinspektionen att alla svenska 

storbanker har valt att redovisa mer än vad som krävs av dem då marknaden efterfrågar 

ytterligare information. Vår respondent anser att en bank som har god kontroll på sina risker 

har allt att vinna på att lämna ytterligare upplysningar. När vi har granskat de fyra svenska 

storbankernas riskrapportering kan vi utläsa att samtliga banker lämnar omfattande information. 

Swedbank och Handelsbanken är de två svenska storbanker som lämnade ut längst riskrapporter 

år 2014 på 155 respektive 90 sidor. Detta kan förklaras av signaleringsteorin då denna innebär 

frivillig utlämning av information (Mahoney et al. 2013, s. 351). Denna teori förutsäger att 

företag som presterat bra kommer att försöka signalera detta till sin omgivning och har därmed 

en tendens att vilja utlämna mer information än vad som krävs. Denna teori förutsäger att 

företag kan vilja utlämna ytterligare information för att skapa ett ytterligare förtroende och 

bibehålla sin trovärdighet (Godfrey et al. 2010, s. 375-376). Det frivilliga utlämnande av 

riskinformation som vi observerat hos de svenska storbankerna överensstämmer även med 

Barakat och Hussaineys (2013, s. 254) åsikter om att utlämnandet av riskinformation en viktig 

del av arbetet för att förbättra effektiviteteten på finansmarknaden. Då utlämnandet av 

riskinformation bland annat förbättrar företagets rykte och legitimitet och stärker förtroendet 

hos de olika intressenterna. 

 

Även intressentteorin kan användas för att förklara varför bankerna väljer att utlämna ytterligare 

information. En förklaring kan enligt intressentteorin vara att tillgodose intressenternas 

efterfrågan. Intressentteorin fokuserar på hur en organisation interagerar med sina intressenter 

(Deegan & Unerman 2011, ss. 348-349). Under vår intervju berättade Y på Finansinspektionen 

som tidigare nämnt att de fyra svenska storbankerna utlämnar mer information än vad som 

krävs på grund av att marknaden efterfrågar detta och detta kan förklaras av intressentteorin. 

Samtliga fyra storbankers riskrapportering är mer utförlig år 2014 jämfört med år 2011 och 

detta tyder på en bättre kommunikation och ökat offentliggörande av sina risker till sina 

intressenter.  

 

Vi kan även relatera våra observationer av de fyra svenska storbankernas riskrapportering till 

legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin förklarar bland annat att företag som verkar inom 

                                                 
20 Respondent Y Finansinspektionen, intervju 23 mars 2015 i Stockholm 
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branscher med stor offentlig synlighet förväntas visa större intresse och engagemang för att 

förbättra företagets image. Organisationer som verkar inom branscher med hög synlighet bland 

konsumenterna, såsom exempelvis banker, är mer benägna att arbeta med samhällsfrågor och 

offentliggöra information (Branco & Rodrigues 2006, ss. 236-237). De fyra svenska 

storbankerna verkar inom en bransch som det riktas mycket offentlig uppmärksamhet mot. 

Även denna teori kan användas för att förklara varför bankerna väljer att lämna ut ytterligare 

information i sina riskrapporter.  

 

De fyra svenska storbankerna är viktiga aktörer i det svenska samhället och det skulle få stora 

konsekvenser för samhällsekonomin om någon av dessa aktörer gick i konkurs 

(Finansinspektionen 2014b, s. 41). Samhället förväntar sig öppenhet och ärlighet från bankerna 

och om bankerna inte lyckas nå upp till samhällets förväntningar uppmärksammas detta ofta i 

exempelvis media. Det kan vara av denna anledning som många av de fyra svenska 

storbankerna sätter upp interna mål som överstiger Finansinspektionens strängare krav för att 

förbättra förtroendet och sin image gentemot samhället.  

 

När vi studerade de fyra svenska storbankernas årsredovisningar och deras interna målsättning 

ansåg vi att det var vilseledande för läsaren då de inte nämner Finansinspektionens individuella 

krav på respektive banks kärnprimärkapitalrelation. Vi anser att många av de svenska 

storbankerna försöker förmedla en bild av sin verksamhet som ser bättre ut än vad den 

egentligen är. Exempelvis Nordea skriver att de har en intern målsättning på omkring 15 

procent, vilket kan tyckas låta högt i relation till det strängare formella kravet på 12 procent. 

När vi ser till Finansinspektionens individuella krav på Nordea som uppgår till en 

kärnprimärkapitalrelation på 14,7 procent så låter inte Nordeas interna mål på 15 procent så 

högt längre. Vi anser att 15 procent låter väldigt högt gentemot det formella kravet på 12 procent 

men egentligen så har de endast som mål att överstiga Finansinspektionens individuella krav 

med 0,3 procentenheter. Vi anser att detta kan förklaras av signaleringsteorin och 

legitimitetsteorin. Enligt signaleringsteorin skickar företag signaler till marknaden genom 

exempelvis årsredovisningar (Karasek & Bryant 2012, s. 91). Företag väljer att lämna 

information om sina prestationer för att skapa förtroende och bibehålla sin trovärdighet 

gentemot marknaden (Godfrey et al. 2010, ss. 375-376 ). Vi anser att många av de svenska 

storbankerna försöker signalera att de uppnår betydligt bättre resultat än vad de måste enligt 

kraven, men att de egentligen inte överstiger kraven i så hög grad som de vill framhäva. Vi tror 

även att de kan vilja göra detta i syfte att legitimera sin verksamhet och vara i linje med eller 

kanske till och med överstiga samhällets förväntningar, vilket är i enlighet med 

legitimitetsteorin.   
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7 Diskussion och slutsats 

7.1 Sammanfattande diskussion 

I EBA:s stresstester som utfördes år 2011 kan vi utläsa relativt små variationer mellan Sveriges, 

Tysklands och Storbritanniens kärnprimärkapitalrelationer. Vid ett normalscenario respektive 

vid ett stressat scenario varierade de sammantagna medelvärdena för 

kärnprimärkapitalrelationerna mellan 10,2 till 10,3 procent respektive 7,4 till 9,5 procent mellan 

de olika länderna. Vid de stresstester som utfördes år 2014 kan vi däremot se större variationer. 

Vid ett normalscenario respektive vid ett stressat scenario varierade 

kärnprimärkapitalrelationerna mellan 11,3 till 17,9 procent respektive 7,0 till 14,6 procent 

mellan de olika länderna. År 2014 är det de svenska storbankerna som har den lägsta 

procentuella differensen mellan ett normalscenario och ett stressat scenario, medan 

Storbritanniens storbanker har den högsta procentuella differensen.  

 

De svenska storbankernas sammantagna medelvärde av kärnprimärkapitalrelationerna har 

förbättrats markant jämfört med de övriga studerade ländernas storbanker. De svenska 

storbankerna uppvisar därmed en god motståndskraft vilket är viktigt i eventuella stressade 

scenarier som kan uppstå i framtiden. De svenska storbankerna har också den högsta 

genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen av de studerade länderna och har inget problem att 

nå upp till de strängare formella kraven på 10 respektive 12 procent som börjar gälla från år 

2014 respektive år 2015. Storbritanniens storbanker är de banker som har den lägsta 

genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen i EBA:s stresstester för både år 2011 och 2014 tätt 

följt av de tyska storbankerna. Tre av de fyra brittiska storbankerna, har precis som de svenska 

storbankerna, högre formella krav på sig då de ska uppnå en kärnprimärkapitalrelation på 10 

procent. År 2014 var det ingen av dessa brittiska storbanker som nådde upp till kravet på 10 

procent vid ett stressat scenario. Det var även 50 procent av de brittiska storbankerna som 

understeg kravet på sju procent vid ett stressat scenario i stresstesterna som utfördes år 2014. 

Tyskland har väldigt stora variationer mellan kärnprimärkapitalrelationerna hos de olika 

storbankerna. Exempelvis varierar kärnprimärkapitalrelationerna mellan som lägst 5,7 procent 

och som högst 33,4 procent i stresstesterna som utfördes år 2014. Både i testerna som utfördes 

år 2011 och år 2014 finns det tyska storbanker som inte når upp till Basel III:s kommande 

grundkrav på sju procent vid ett normalscenario. Samtliga tyska storbankerna uppnår dock de 

aktuella kravet på 5,125 vid ett normalscenario i stresstesterna som utfördes år 2014. I 

stresstesterna som utfördes år 2014 är det 45,8 procent som inte når upp till det kommande 

kravet på sju procent vid ett stressat scenario samt 16,7 procent som enligt uppskattningarna 

inte når upp till 5,125 procent som är det aktuella kravet för år 2016.  

 

Till vår nationella frågeställning studerade vi bland annat de fyra svenska storbankernas 

årsredovisningar. Vi kan konstatera att samtliga fyra svenska storbanker når upp till både de 

formella kraven och Finansinspektionens högre individuella krav på respektive storbank. Vi 

kan även se att de svenska storbankernas fokus på kärnprimärkapitalet har ökat från år 2011 till 

år 2014. Exempelvis nämner Handelsbanken ordet ”kärnprimärkapital” 8 gånger i 

årsredovisningen från år 2011 respektive 105 gånger i årsredovisningen från år 2014. Flera av 

de svenska storbankerna har dessutom interna mål som överstiger Finansinspektionens 

strängare individuella krav på respektive bank. Ingen av de svenska storbankerna skriver ut 

Finansinspektionens individuella krav på dem, eller ens nämner att ett sådant krav existerar. Vi 

anser att det blir vilseledande för läsaren då de interna målen tycks överstiga de formella kraven 

markant men i verkligheten så överstiger inte bankernas kärnprimärkapitalrelation de 

individuella kraven nämnvärt. 
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I Finansinspektionens egna stresstester kan vi konstatera att Swedbank och Handelsbanken är 

de svenska storbanker som klarar sig bäst. De når upp till de strängare formella kraven på 10 

respektive 12 procent under samtliga studerade stresstester för åren 2011 till 2014. De når även 

upp till Finansinspektionens strängare individuella krav på respektive bank för hela testperioden 

i stresstestet som utfördes år 2014. Nordea är den storbank som uppnår sämst resultat i 

Finansinspektionens stresstester. De nådde inte upp till de formella kraven på 10 respektive 12 

procent i stresstesterna som utfördes åren 2012 och 2013. Nordea uppskattas inte heller uppnå 

det individuella kravet från Finansinspektionen vid flera tillfällen i stresstestet som utfördes år 

2014. SEB nådde inte upp till det formella kravet vid ett tillfälle i stresstestet som utfördes år 

2013. Vid två av fyra tillfällen under testperioden uppskattas SEB inte klara av att nå upp till 

det individuella kravet. Nordea och SEB kommer därför att behöva utnyttja sina 

kapitalkonserveringsbuffertar om dessa scenarier skulle inträffa i verkligheten. Det skulle i sin 

tur kunna resultera i bland annat begränsade bonusutbetalningar och aktieutdelningar. 

Sammantaget kan vi se en positiv utveckling av de svenska storbankernas 

kärnprimärkapitalrelationer i Finansinspektionens stresstester under de studerade åren. Detta 

anser vi indikerar på att bankernas motståndskraft har förbättrats i takt med implementeringen 

av Basel III.  

 

Vi kan se att samtliga fyra svenska storbankerna uppfyller de nya kraven enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, EUT L 176, 27. 6. 2013, ss. 476-

477 i sina riskrapporter från år 2014. Samtliga banker har utökat sina riskrapporter från år 2011 

till år 2014 och vi gör den bedömningen att det är ett tecken på att de svenska storbankerna 

anpassar sig till de nya kraven i Basel III. De olika storbankernas riskrapporter varierar i stor 

grad när det gäller antalet sidor. Exempelvis uppgick Swedbanks riskrapport från år 2014 till 

155 sidor medan SEB:s riskrapport från samma år uppgick till 44 sidor. Vi kan även se att 

samtliga av de fyra svenska storbankerna har valt att presentera mer omfattande och 

informationsrikare riskrapporter än vad som krävs. Hur mycket mer information de har valt att 

presentera varierar mellan de olika storbankerna. Även vår respondent från Finansinspektionen 

berättade att alla svenska storbankerna har valt att gå något utöver kraven och lämnar mer 

information än vad de formella kraven i pelare 3 kräver för att tillgodose marknadens 

efterfrågan. 

 

7.2 Slutsats 

Vår internationella frågeställning syftade till att studera vilka skillnader som kan ses mellan de 

resultat som storbankerna i Sverige, Storbritannien och Tyskland uppnår i EBA:s stresstester. 

Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att det finns skillnader och att de svenska storbankerna 

är de banker som uppnår högst kärnprimärkapitalrelationer i EBA:s stresstester. Det är de 

svenska storbankerna som har den lägsta genomsnittliga procentuella differensen mellan ett 

normalscenario och ett stressat scenario. Sverige är också det land vars storbanker har de högsta 

genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationerna i EBA:s  stresstester för åren 2011 respektive 

2014. Sammantaget ligger de genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationerna för Tyskland och 

Storbritannien relativt när varandra i stresstesterna genomförda år 2011 respektive år 2014. Det 

krävs förbättring i de båda länderna för att samtliga storbanker i respektive land ska uppnå 

kraven i Basel III.  

 

Vår nationella frågeställning syftade till att studera hur de fyra svenska storbankerna klarar sig 

i Finansinspektionens egna stresstester samt hur väl de lever upp till de nya kraven i Basel III, 
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med avseende på kärnprimärkapitalrelationen och deras riskrapportering. Vi kan konstatera att 

Handelsbanken och Swedbank är de svenska storbanker som klarar sig bäst i 

Finansinspektionens stresstester. SEB och Nordea däremot uppvisar något sämre resultat och 

vid något tillfälle under testperioden når de inte upp till de formella eller de individuella kraven. 

Syftet med kapitalkonserveringsbufferten är dock att den ska kunna användas vid stressade 

scenarier och det är därför inget stort problem i ett stresstest. Skulle detta inträffa i verkligheten 

skulle det dock få konsekvenser i form av exempelvis begränsade aktieutdelningar. Vi kan se 

en positiv utveckling av de svenska storbankernas nivå av kärnprimärkapitalrelationerna och 

deras riskrapportering. Vi kan konstatera att över lag är de svenska storbankerna 

välkapitaliserade och har inga problem med att nå upp till de nya kraven i Basel III.  
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8 Avslutande diskussion och framtida forskning 

8.1 Avslutande diskussion 

Vi kan efter vår genomförda studie konstatera att de svenska storbankerna var de banker som 

uppnådde bäst resultat i EBA:s stresstester vid stressade scenarier av de studerade ländernas 

storbanker. Som tidigare nämnt utförde Sveriges Riksbank (2013, s. 22) en undersökning som 

visade att de svenska storbankerna var bättre kapitaliserade med avseende på kärnprimärkapital 

än vad många övriga europeiska storbanker var. Vår studie bekräftar delvis detta då den visar 

på att Sveriges storbanker sammantaget har en bättre motståndskraft för att kunna hantera 

stressade scenarier än övriga studerade länder. Vi tror att en av anledningarna till att de svenska 

storbankerna uppvisar bättre resultat kan bero på att svenska myndigheter ställer höga krav på 

de svenska storbankerna. Finansinspektionen har som tidigare nämnt valt att ställa högre 

kapitalkrav på de svenska storbankerna då dessa har ett större behov av förlustbärande kapacitet 

i form av ökat kärnprimärkapital (Finansinspektionen 2014b, s. 41).  

 

Med utgångspunkt i tidigare forskning fick vi det resultat vi hade förväntat oss med avseende 

på de svenska storbankernas prestationer. Vi blev dock förvånade över att det var så stor 

skillnad i förhållande till storbankerna i Tyskland och Storbritannien. Vi kunde observera stora 

variationer mellan de tyska och brittiska storbankerna. Vi kunde konstatera att flera banker 

behöver förbättra sina resultat för att nå upp till de nya kraven med avseende på Basel III:s 

grundkrav samt den brittiska tillsynsmyndighetens högre krav på ett flertal av de brittiska 

storbankerna. Studien har visat att ett flertal storbanker i både Storbritannien och Tyskland 

uppvisar förhållandevis dåliga resultat. Detta anser vi kan vara oroväckande om nya 

finanskriser uppstår, då det finns en risk att oroligheter sprider sig till övriga delar i det 

finansiella systemet.  

 

8.2 Studiens bidrag till fältet 

Vår studie kan bidra till att konstatera att de svenska storbankerna har anpassat sig väl till de 

nya kraven i Basel III, både med avseende på kärnprimärkapitalrelationen och sin 

riskrapportering. De fyra svenska storbankerna visar upp en bra motståndskraft inför stressade 

scenarier vilket är av stor betydelse inför kommande finanskriser men hur stark deras 

motståndskraft är kan enbart framtiden visa.    

 

8.3 Förslag till framtida forskning 

Som förslag till framtida forskning kan det vara intressant att utföra en studie liknande den som 

vi har utfört efter att implementeringen av Basel III är fullbordad. Det kan då vara intressant att 

se om de svenska storbankerna fortfarande uppnår lika bra resultat avseende 

kärnprimärkapitalrelationerna i förhållande till de utländska storbanker så som de gör idag. Det 

kan då även vara intressant att göra en mer ingående jämförelse mellan de svenska storbankerna 

och storbanker i andra länder än den som vi har utfört. Vi har enbart studerat EBA:s stresstester 

inom vårt internationella perspektiv men det hade varit intressant att studera det som vi enbart 

studerat i vårt nationella perspektiv även ut ett internationellt perspektiv. Det vill säga studera 

riskrapportering och årsredovisningar från utländska banker och jämföra med de svenska 

storbankerna. På längre sikt är det väldigt intressant att se om Basel III är tillräckligt för att 
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motverka nya finanskriser inom den finansiella sektorn men detta är något som inte kan studeras 

inom den närmsta tiden.    
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till företrädare för Finansinspektionen 

1. Vi har läst att aktieutdelningar och bonusar begränsas när kärnprimärkapitalrelationen 

understiget kravet, kan det få några ytterligare konsekvenser? 

 

2. Vi har läst om de högre kärnprimärkapitalrelationerna på de svenska storbankerna på 10 

procent till år 2014 respektive 12 procent till år 2015. Men vi har även fått uppfattning omatt 

det finns olika krav på de fyra svenska storbankerna, stämmer det att det finns olika krav på 

respektive storbank? 

 

3. Tror du att de nya kraven i Basel III är tillräckliga för att motverka nya finanskriser eller 

behövs det mer? 

 

4. Anser du att de svenska storbankerna är på den nivå de borde vara eller hade du förväntat dig 

en högre/lägre prestation vid denna tidpunkt? 

 

5. Vi kunde se att SEB och Nordea hade svårt att leva upp till de strängare kraven vid ett stressat 

scenario när vi studerade Finansinspektionens egna stresstester. Vad kan vara de 

bakomliggande orsakerna till detta? 

 

6. Vi har även kollat på pelare 3 som innebär att bankerna ska lämna upplysningar om risker. 

Ska dessa riskrapporter innefatta någon särskild information eller är det upp till varje bank hur 

deras riskrapporter ska se ut? 

 

 - Har ni även här valt att ställa strängare krav på de fyra svenska storbankerna? 

 

 - Är det bara kapitalkraven som ni har valt att ställa strängare krav på hos de fyra svenska 

  storbankerna? 
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Bilaga 2 - Transkriberad intervju med företrädare för 
Finansinspektionen 

EZ: Emelie Zachrisson (Intervjuare) 

JN: Julia Nylander (Intervjuare) 

A: Respondent från Finansinspektionen 

 

JN: Vi har läst att aktieutdelningar och bonusar begränsas när kärnprimärkapitalrelationen 

understiget kravet, kan det få några ytterligare konsekvenser? 

 

A: Jag tror att man måste skilja på det som formellt sker enligt de rättsliga automatiska 

konsekvenserna. Bankerna ska skicka in en kapitalkonserveringsplan till oss och de ska räkna 

ut sitt högsta förfogandebelopp och utifrån det bestäms hur mycket utdelningar och bonusar 

som får betalas ut.   Även de här kupongerna som man betalar på primärkapitalinstrument styrs 

av det här. Det är klart att ganska långt innan dess att bankerna formellt har understigit de här 

buffertkraven har vi haft koll på dem från Finansinspektionens sida och det här beskriver vi en 

del i den här kapitalpromemorian i och med att bankerna antagligen redan har understigit våra 

högre krav på dem långt innan de understiger de här formellt rättsliga kraven. Det här är lite 

komplicerat och det är detta vi försöker beskriva i den här kapitalpromemorian. Vad det 

egentligen handlar om att då kommer vi kräva att bankerna tidigt, långt tidigare innan de 

automatiskt rättsliga kraven träder in redovisar till oss hur de tänker återställa kapitalet. Det är 

klart att då kan vi ha en lite annan syn än de här automatiskt rättsliga konsekvenserna. Bland 

annat vårt genomförande av metoden innebär att vi kan se lite mer strikt på aktieutdelningar än 

på andra former av utdelningar. Det är också för att vi ska kunna anpassa och vara flexibla inför 

vad är det bästa sättet att återställa kapitalet i just den specifika situation som gäller för just den 

specifika banken.  I den bästa av världar då har vi samförstånd med bankens ledning om vad 

som behöver krävas. Bankens ledning vidtar de åtgärder som vi också tycker är lämpliga och 

då är det ju framför allt det som är det mest intressanta ur ett praktiskt perspektiv så att säga. 

För storbankerna tror jag att det har gått ganska långt innan de här automatiska rättsliga 

konsekvenserna blir dem som blir intressanta.  Det händer väldigt mycket innan och de här 

automatiska rättsliga konsekvenserna kanske framför allt är intressant gällande lite mindre 

bankerna som vi inte har daglig och lika nära relation till och därmed inte har lika bra koll på.  

 

JN: Så det är samma konsekvenser om man inte når upp till de striktare kraven som när man 

inte når upp till grundkraven? 

 

A: Det finns två olika regelverk. Ett som kallas pelare 1 och ett som kallas pelare 2. I pelare 2 

har vi av lagstiftaren fått ganska stora formella mandat att vidta åtgärder mot bankerna. Det är 

pelare 2-kraven som gör att de verkliga kraven är betydligt högre än de i pelare 1, de som man 

ser när man tittar i lagar, förordningar och föreskrifter. Detta innebär att vi har ett antal 

ingripande möjligheter som är relativt långtgående. Det handlar om att vi kan kräva ganska vid 

flora av åtgärder som bankerna ska vidta. Det är hela syftet att man ska kunna anpassa 

ingripande åtgärder efter den specifika situationen och därför är det inte så att man kan rada 

upp allt per automatik. Dels kan vi besluta om högre kapitalkrav och det ska vi ju göra om 

bankerna inte rättar sig efter våra åtgärder.  Har vi beslutat om högre kapitalkrav kommer per 

automatik alla de här rättsliga konsekvenserna som följer av beslut av högre kapitalkrav. Men 

sen har vi möjlighet att kräva att bankerna ändrar i sin verksamhet, säljer av vissa riskfyllda 

verksamheter eller gör vissa ledningsförändringar och så vidare.   
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EZ: Vi har läst om de högre kärnprimärkapitalrelationerna på de svenska storbankerna på 10 

procent till år 2014 respektive 12 procent till år 2015. Men vi har fått uppfattning om att det 

finns olika krav på de fyra svenska storbankerna, stämmer det att det finns olika krav på 

respektive svensk storbank? 

 

A: Ja, om vi börjar med det ni hänvisade till, de här 12 % kommer från början från vad kallas 

novemberöverenskommelsen. Novemberöverenskommelsen var avsikten att den skulle fasas 

in. Men när man gjorde novemberöverenskommelsen, det var ju år 2011, så visste man inte 

vilka rättsliga förutsättningar som fanns på plats för att kräva det här. Sen är det den här 

kapitalpromemorian som vi gav ut i september förra året, då var det tydligt vilka rättsliga 

förutsättningar vi hade och det innebar att det egentligen inte blev någon infasning utan det blev 

så att från år 2015 kom de här 5 procentenheterna extra kärnprimärkapital att gälla. Men sen 

hade bankerna vetat om det här ända sen år 2011 så i praktiken hade de haft möjlighet att 

anpassa och därmed kan man säga att det blev en infasning, men rent formellt rättsligt gällde 

det att vi genomförde det här till första januari 2015.  

 

Efter att vi hade gjort vår rättsliga analys kring vad som var det mest lämpliga sättet att 

genomföra de här kapitalkraven var det att genomföra dem via två olika åtgärder. En åtgärd var 

att besluta om en så kallad systemriskbuffert och den brukar vi beskriva som att den tillhör 

pelare 1 därför att den finns nedskriven i direktiv och det finns i lagarna att vi har rätt att besluta 

om den här, och det gjorde vi. Men vår beslutsandarätt inskränker sig till tre procentenheter 

extra kärnprimärkapital om det ska gälla alla tillgångar i hela bankkoncernen. Så det räckte inte 

till de här fem procenten som novemberöverenskommelsen var. Men eftersom vi bedömde att 

den systemrisk som de här stora bankerna orsakade motiverade ett större påslag än tre 

procentenheter och vi stod bakom den här analysen som fanns inom 

novemberöverenskommelsen på fem procent. Då bedömde vi att i pelare två ska 

Finansinspektionen också ta hänsyn till systemrisker. Pelare 2 är processen där 

Finansinspektionens stora ingripandemöjligheter finns och Finansinspektion dessutom har krav 

på att göra bedömningar vilket kapitalbanken behöver. Vi bedömer att inom ramen för pelare 2 

som är en annan rättslig grund (för en jurist är det en stor skillnad i de här olika, men tittar man 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv så blir effekten i stort sett densamma) att vi lägger på de här 

två procentenheterna i pelare 2. Rent rättsligt görs det genom ett beslut eller en kommunikation 

riktad till varje enskild bank, men i praktiken har det samma effekt. Så det var egentligen de 

restriktioner som fanns kring storleken på den här systemriskbufferten som gjorde att vi 

hanterade det via två olika rättsliga grunder men det är klart att hade vi haft rätt att sätta en 

systemriskbuffert på fem procent på alla exponeringar kanske det hade varit mer naturligt att vi 

hade använt den. Så det fanns ingen ekonomisk självklarhet till varför vi valde två olika 

åtgärder, det var de rättsliga förutsättningarna som gjorde det.  

 

JN: Men är det olika krav på respektive bank av de fyra svenska storbankerna?  

 

Nej, det är samma på alla fyra storbankerna. Det är alltså 5 procentenheter extra på alla 

storbanker. Sen är det också så att vi i pelare 2 processen har kravet på oss att vi ska göra en 

bedömning av vilka risker som bankerna har som inte täcks av de här generella reglerna i pelare 

1, och i den bedömningen då så kommer vi fram till att bankerna behöver olika kapital. Den 

största anledningen till det är riskviktsgolvet för bolån, det är vår bedömning att de kapitalkrav 

som bankerna räknar fram i sina interna modeller, inte täcker de verkliga framåtblickande 

riskerna i bolånen. Först har vi satt ett golv på 15 procent i riskvikt för att täcka kreditrisken, 

och sen ytterligare 10 procentenheter ovanpå det för att täcka den systemrisk som bolånen 

orsakar. Eftersom de svenska storbankerna har olika mycket svenska bolån så blir resultatet av 



 

 

 

 

- 66 - 

det att de får olika kapitalkrav. Swedbank och Handelsbanken som har relativt sett väldigt 

mycket svenska bolån i sina balansräkningar får ett större kapitalpåslag än Nordea som relativt 

andra exponeringar inte har så mycket bolån. Sen gör vi också en bedömning av andra risker 

som inte täcks i pelare 1, men som bankerna ändå har såsom ränterisker i bankboken, 

pensionsrisk, kreditrelaterad koncentrationsrisk och andra smårisker som vi bedömer inte täcks 

av det generella regelverket i pelare 1 och det lägger vi också på. Skillnaden mellan 

riskviktsgolvet för bolån och de andra riskerna är att de andra riskerna har vi ännu inte börjat 

publicera och genomlysa och säga exakt hur mycket det är i kronor för varje enskild bank vilket 

vi har ambitionen att göra.  Det är ännu inte känt för marknaden och för er exakt hur mycket 

respektive bank har, bankerna själva vet om det. Från och med nästa år är ambitionen att vi ska 

börja publicera, åtminstone det mesta av de andra riskerna. 

 

JN: Tror du att de nya kraven i Basel III är tillräckliga för att motverka nya finanskriser eller 

behövs det mer? 

 

A: Det är en jättesvår fråga. Man kan naturligtvis titta på Baselkommitténs agenda. Den säger 

en del eftersom det är Baselkommittén som alla myndigheter som är inblandade i dessa frågor 

internationellt sett kommer överens med. Därav kan man naturligtvis kolla på vad 

Baselkommittén har på agendan på sitt arbetsprogram framöver, för det säger ju en del om vad 

tillsynsmyndigheter och centralbanker generellt sett tycker att det är kvar att göra. Om man 

tittar på lite större frågor så är det dels något man kallar TLAC. Det står för Total Loss 

Absorbing Capacity. Vad det handlar om är att om det verkligen gått så illa att bankernas 

kärnprimärkapital är om inte helt utraderat, så väldigt litet att en bank faktiskt fallerar. Är det 

dessutom är en systemviktig bank så tror man inte att man kan låta bankerna gå in i ett vanligt 

konkursförfarande utan en stat behöver på något vis ta hand om en ordnad avveckling. Tanken 

är då att man ska se till så att skattebetalarna inte ska behöva betala hål i balansräkningen utan 

det ska finnas skulder hos bankerna som är nedskrivningsbara så att skuldägarna faktiskt ska 

behöva ta förlusterna. De här skulderna behöver vara förskaffade på ett visst sätt så att de 

överhuvudtaget är möjligt att rent praktiskt och rättsligt skriva ner dem. Skriver man ner dem 

så kan man omvandla nedskrivningen till kärnprimärkapital igen. Det är en stor fråga som man 

håller på att titta på. Europa har ju kommit en bit på väg med vad vi brukar kalla för 

krishanteringsdirektivet eller Banking Recovery and Resolution Directive, Europa har redan 

kommit en bit på den vägen, det är väldigt liknande de förslag som finns i TLAC, men det är 

en fråga där det forfarande finns en del att göra och det är en stor fråga på agendan som 

utvecklas.  

 

En annan fråga är att inom Basel III finns ett beslut om att man ska införa ett 

bruttosoliditetskrav, men det är ännu inte infört och man ska slutföra definitionen och 

slutkalibreringen. Något som man också tittar på är möjligheten att för bankerna använda 

interna modeller, det man har sett är att det har gett för stora variationer i riskvikter mellan i till 

synes likadana portföljer. Baselkommittén har därför uttryckt en ambition om att minska 

variabiliteten i interna modeller och de tittar på ett antal olika förslag på hur man ska kunna 

göra det. En annan lite mindre fråga, men viktig för en del banker är hur man ska hantera 

ränterisk i bankboken. Vi hanterar detta i pelare 2 bland de övriga riskerna, men det finns 

många, däribland vi som tycker att det vore bättre att hitta en vad man kallar pelare 1 lösning 

som man kommer överens om internationellt, så det är också någonting som är på agendan. 

Man ska införa krav på likviditet och likviditetshantering. I Sverige har vi redan infört ett krav 

på bankernas korta likviditet (LCR), hur mycket likviditetsbuffert de måste ha.  Det finns också 

på agendan att man ska genomföra vad man kallar NSFR som är ett krav på bankernas långa 

likviditet och finansiering. Detta ska genomföras i EU, men man har inte genomfört det än och 
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där kan det finnas en del finkalibreringsfrågor och diskussionsfrågor som återstår.  Det är några 

av de viktigaste frågorna som är på agendan som man tittar på.  En annan fråga som har 

diskuterats och som är uppe i EU-parlamentet är något som man i EU kallar för Liikanen-

rapporten, det är just om man ska kräva en strukturell åtskillnad mellan olika typer av 

bankverksamhet. Bankverksamhet som är mer riskfylld och har mer att göra med trading och 

den typen ska åtskiljas från det man anser vara mer samhällsbärande, det vill säga viktig och 

skyddsvärd bankverksamhet, alltså vanlig bankverksamhet. Det verkar dock inte som att det 

kommer att komma så väldigt tuffa förslag på detta från EU:s sida. Man kommer ju aldrig bli 

färdig med finansiell reglering, man kommer aldrig bli nöjd och tycka att man hittat regler som 

är fullständiga. 

 

EZ: Anser du att de svenska storbankerna är på den nivå de borde vara eller hade du förväntat 

dig en högre/lägre prestation vid denna tidpunkt? 

 

A: Vi tycker att de svenska bankerna är tillräckligt välkapitaliserade och de efterlever våra krav 

idag. Vi måste naturligtvis hålla ögonen öppna för eventuella reglerförändringar, det är ju alltid 

så att man kan se risker i morgon som man inte ser idag. Men idag anser vi att bankerna är 

tillräckligt välkapitaliserade.  

 

JN: Vi kunde se att SEB och Nordea hade svårt att leva upp till de strängare kraven vid ett 

stressat scenario när vi studerade Finansinspektionens egna stresstester. Vad kan vara de 

bakomliggande orsakerna till detta? 

A: Hur själva stresstestet är uppbyggt kan ni läsa själva om, det är vi ganska transparanta med. 

Hur hårt själva stresstestet slår beror på vilken portföljkomposition man har. Det är inte mer 

bankanpassat än så. Det är ingen bedömning av kvalitén i den enskilda portföljen hos bankerna 

som vi gör, har man mycket av en viss portfölj där vi har valt att lägga relativt sett lite högre 

kreditförluster i vårt test kommer det bli lite högre utslag. Sen är det också beroende av vilken 

intjäning de har, nu har ju alla fyra storbankerna ganska god intjäning, men det skiljer sig lite 

åt. Sen beror de också på vilken kapitalposition man har från start vid testet, hur mycket man 

har att ta av. Innan Basel III fanns det inte något buffertkrav på kapitalet utan då var egentligen 

allt krav minimikapital. Sen införde vi buffertkrav via pelare 2. Men de var ju inte synliga på 

det sättet. En av de största nyheterna i Basel III var att man kompletterade minimikraven på 

kapital med ett buffertkrav. Syftet med den delen av buffertdelen som kallas 

kapitalkonserveringsbuffert som är på 2,5 procent för alla banker är att den ska kunna fungera 

som en stötdämpare, eller en så kallad krockkudde som ska kunna fånga upp bulor på vägen. 

Så det faktum att bankerna i stresstester kanske behöver gå in en bit i 

kapitalkonserveringsbufferten är i sig inget problem utan det är själva syftet med 

kapitalkonserveringsbufferten. Vi utformar stresstesterna ganska tuffa och det är ingenting som 

vi förväntar oss ska ske i en normal lågkonjunktur, utan det är ju ett väldigt tufft ekonomiskt 

scenario och själva syftet med kapitalkonserveringsbufferten är att den ska finnas till för att 

användas i ett väldigt tufft ekonomiskt scenario. Så det faktum att de skulle behöva använda 

den del av det kapitalet som finns för att täcka kapitalkonserveringsbufferten är i sig inte ett 

problem, utan är snarare förväntat vid ett stressat scenario. 

 

EZ: Vi har även kollat på pelare 3 som innebär att bankerna ska lämna upplysningar om risker. 

Ska dessa riskrapporter innefatta någon särskild information eller är det upp till varje bank 

hur deras riskrapporter ska se ut? 
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A: Det finns ett minimikrav på vad de måste uppfylla och det står i förordningen, CRR. Där 

finns det ganska specifika krav på hur det måste se ut. Sen kan jag väl tycka att de kraven kanske 

inte riktigt är tillräckliga, utan skulle kunna vara lite mer utförliga. Alla svenska storbankerna 

har valt att gå lite utöver de kraven och redovisa lite mer, just för att de märker att marknaden, 

analytiker och andra efterfrågar den informationen. Har man en god kontroll på sina risker och 

relativt låga risker har ju bankerna egentligen allt att vinna på att genomlysa sin balansräkning 

lite bättre. De svenska bankerna har ju ofta valt att vara lite mer detaljerade än de här formella 

kraven i pelare 3 kräver och det är bra förstås.  

 

EZ: Har ni även här valt att ställa strängare krav på de fyra svenska storbankerna? 

 

A: Nej det har vi inte gjort.  

 

JN: Är det bara kapitalkraven som ni har valt att ställa strängare krav på hos de fyra svenska 

storbankerna? 

 

A: Grundförutsättningen är att det här regleras i en förordning, en EU-förordning. Rent rättsligt 

är EU-förordningar direktgällande i Sverige och det innebär också att medlemsländerna inte har 

rätt när de gäller de områden som förordningen reglerar att själva ge ut ytterligare föreskrifter 

eller lagar. Man får alltså inte vara strängare än förordningen kräver eller mer detaljerad än 

förordningen kräver. Vi har alltså inte rätt att vara strängare om det inte uttryckligen står att det 

finns nationella val. Det finns ett antal områden där det uttryckligen står, bland annat när det 

gäller systemriskbuffertar. Men som jag sa hade vi bara rätt att besluta upp till tre procent, vi 

kunde inte besluta om den hur högt vi ville. Vi är förhindrade att föreskriva svenska lagar på 

de områden som förordningen täcker.  

 

Sen finns det så kallade pelare 2 regelverket som för oss som tillsynsmyndighet är ett väldigt 

viktigt regelverk där vi har krav på oss att mer individuellt bedöma varje bank och också 

individuellt ingripa i varje bank.  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till företrädare för Sveriges Riksbank 

1. På bland annat er hemsida har vi läst att minimikravet på kärnprimärkapitalrelationen enligt 

Basel III uppgår till sju procent. På vissa andra ställen har vi kunnat utläsa ett krav på åtta 

procent, vad är detta för krav? 

 

2. Anser ni att de nya kraven i Basel III är tillräckliga för att motverka nya finanskriser eller 

behövs det mer? 

 

3. Hur långt anser ni att Sverige har kommit i sin implementering av Basel III jämfört med 

övriga länder? 

 

4. Anser ni att de svenska storbankerna är på den nivå de borde vara, eller hade ni förväntat er 

högre/lägre prestation vid denna tidpunkt? 

 

5. Pelare 3 innebär att bankerna ska lämna upplysningar om risker. Hur ofta och på vilket sätt 

ska detta lämnas? 

 

6. Finns det några riktlinjer kring vad som ska rapporteras i riskrapporterna? 

 

- Finns det även här strängare krav på de fyra svenska storbankerna? 
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Bilaga 4 – Transkriberad intervju med företrädare för Sveriges 
Riksbank 

EZ: Emelie Zachrisson (Intervjuare) 

JN: Julia Nylander (Intervjuare) 

A: Respondent 1 

B: Respondent 2 

 

JN: På bland annat er hemsida har vi läst att minimikravet på kärnprimärkapitalrelationen   

 enligt Basel III uppgår till sju procent. På vissa andra ställen har vi kunnat utläsa ett krav på 

åtta procent, vad är detta för krav? 

 

B: Åtta procent är det totala kapitalkravet, då brukar det inte vara kärnprimärkapitalet utan då 

är det åtta procent man talar om i termer av totalt kapital där du får inräkna även 

primärkapitaltillskott och supplementärkapital. Formellt sett är det ju bara 4,5 procent som är 

själva minimikravet i Common Equity Tier 1 (kärnprimärkapital) och 2,5 procent som är 

kapitalkonserveringsbuffert som också ska vara kärnprimärkapital, men det är ju inte ett 

formellt krav på att bankerna måste ha det. Men om bankerna inte har det får de restriktioner i 

termer utav utdelningar och bonusutbetalning.  

 

JN: Anser ni att de nya kraven i Basel III är tillräckliga för att motverka nya finanskriser eller 

behövs det mer? 

 

B: Det är en fråga som vi tittar på, men det kan inte uteslutas att man skulle kunna behöva mer. 

Det har att göra med att kärnprimärkapitalet mäts i termer av riskvägda tillgångar så har man 

hundra i balansräkningen som tillgångsmassa så betyder inte det att det är hundra i riskvägda 

tillgångar utan det är mycket mindre. Om banken ger ett bostadslån så är det säkrare för banken 

eftersom banken får en inteckning i fastigheten, jämfört med utlåning till ett internetbaserat 

företag i uppstartningsfasen som innebär en högre risk eftersom banken saknar säkerhet och 

företagets framtida kassaflöde är osäkert. Du riskväger ner det här, och under de senaste 10 åren 

har bankerna optimerat sina system för att riskväga det hela. Riskvikterna har generellt sett 

minskat. Om man tittar på kapitalet i förhållande till tillgångsmassan som sådant så har det 

egentligen inte ökat särskilt mycket men i förhållande till de riskvägda tillgångarna har det ökat. 

Bankerna har av olika anledningar lyckats minska de riskvägda tillgångarna och då är frågan 

om det beror på att bankerna har ändrat sina portföljer för att låna ut till mer säkra parter eller 

beror det på att bankerna faktiskt har ändrat sina modeller för att mäta riskvikterna. Det är inte 

helt enkelt att utläsa, det finns en del studier som visar på att det nog är båda dessa anledningar 

som ligger bakom bankernas ökade kärnprimärkapitalrelationer. ….  

 

A: Det finns också en diskussion om att se över regelverken för hur man beräknar de här 

riskvikterna. …. Vi i Sverige anser inte att de nya kraven är fullt tillräckliga då vi har satt 

högre krav på de fyra svenska storbankerna.  

 

B: Finansinspektionen har infört golv för bolåneriskvikterna, där Finansinspektionen först satte 

ett golv på 15 procent som sedan höjdes till 25 procent. Innan detta visade vissa bankers egna 

modeller bolåneriskvikter så lågt som två procent.  En fråga är då om bankerna har utnyttjat 

systemen för att få ner kapitalkravet genom att justera sina modeller, en annan fråga är om 

bankernas modeller fångar de verkliga riskerna och dess externa effekter. ….  
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A: Bankernas modeller bygger till stor del på historisk data, men det är inte säkert att historien 

speglar framtiden. Det kan finnas andra effekter idag än vad det gjorde för 10 till 15 år sedan.   

 

B: Vi har inte haft en bolånekris i modern tid och därför finns det inte med i bankernas 

datamaterial, inte ens 90-talskrisen var en bolånekris utan det var mer av en kommersiell 

fastighetskris. Hur ska man kunna skatta den risk som inte funnits tidigare och inte finns med i 

datamaterialet? 

 

EZ: Hur långt anser ni att Sverige har kommit i sin implementering av Basel III jämfört med 

övriga länder? 

 

A: Sverige har väl i stort sett gjort det som Baselöverenskommelsen säger att vi skulle ha gjort 

till idag 

 

B: Sverige styrs av EU-regleringar och Basel sätter de globala normerna men det är ju i formell 

mening EU-regleringarna som påverkar oss i Sverige. Det är ju CRR och CRD där CRR blir 

direktverkande i Sverige.  

 

A: Det finns delar som EU inte har implementerat ännu och där Sverige ligger före, sedan 

kommer dessa delar att bytas ut mot EU-lagstiftningen när den börjar att gälla. Sverige ligger 

därmed i fas. Exempelvis LCR gäller ju redan i Sverige men inte i EU förrän i oktober. ….  

 

B: Sverige har gjort allting som krävs av oss nu, men inte allt som kommer att krävas av oss. 

….  

 

A: Våra banker har ju högre kapitalrelationer eftersom de har högre krav på sig.  

 

JN: Anser ni att de svenska storbankerna är på den nivå de borde vara, eller hade ni förväntat 

er högre/lägre prestation vid denna tidpunkt? 

 

B: När det gäller exempelvis den kortsiktiga likviditeten (LCR) ligger de svenska storbankerna 

väldigt bra till. När det gäller kapitalet anser vi att de är välkapitaliserade i ett internationellt 

perspektiv. Samtidigt så har vi riskviktsproblematiken som är väldigt viktig för just de svenska 

bankerna. Det har att göra med att de svenska bankerna har väldigt mycket bolån på sina 

balansräkningar i förhållande till vad banker i andra länder har. Bolån är i någon mening en 

säkrare utlåningsform än företagsutlåning generellt sett eftersom bolån innebär en säkerhet i 

form av fastigheter. Det innebär att de svenska bankerna generellt har en lägre riskvikt än vad 

många banker i andra länder har. De svenska bankerna har därmed en säkrare utlåning än många 

andra banker i andra länder.  

 

A: Givet de krav som ställs kan man inte förvänta sig att bankerna ska ha mer kapital än vad de 

har utan då får man ju ställa högre krav på dem i så fall.  

 

EZ: Pelare 3 innebär att bankerna ska lämna upplysningar om risker. Hur ofta och på vilket 

sätt ska detta lämnas? 

 

A: Det finns ett ganska omfattande internationellt regelverk för hur bankerna ska redovisa sina 

risker. Sedan har Finansinspektionen implementerat det här i Sverige så det finns ju ett svenskt 

regelverk också som är ganska omfattande. Bankerna måste bland annat redovisa en pelare 3-

rapport med väldigt mycket information en gång om året …. Sedan håller man på att arbeta 
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med att göra en ännu mer omfattande rapport och att den ska publiceras oftare. Men det finns 

vissa frihetsgrader just nu om hur man gör och hur man beskriver vissa saker men det ställs 

ganska mycket krav på bankerna om hur det ska se ut och vilken information samt hur ofta det 

ska redovisas.  

 

JN: Finns det några riktlinjer kring vad som ska rapporteras i riskrapporterna? 

 

A: Ja det finns regleringskrav som bankerna måste uppfylla.  

 

JN: Finns det även här strängare krav på de fyra svenska storbankerna? 

Det är bättre att ni frågar Finansinspektionen om detta för de har mer exakt koll på detta område. 
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Bilaga 5 – Beräkningar 

Tabell 4.1.1.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2011 Sverige 

 

Handelsbanken:    - Differens procentenheter: 9,0 − 8,6 = 0,4 

                      - Differens procent: 
0,4

9,0
= 4,4%    

 

SEB:        - Differens procentenheter: 12,1 − 10,5 = 1,6 

                      - Differens procent: 
1,6

12,1
= 13,2%    

 

Nordea:     - Differens procentenheter: 10,1 − 9,5 = 0,6 

                      - Differens procent: 
0,6

10,1
= 5,9%    

 

Swedbank:    - Differens procentenheter: 9,8 − 9,4 = 0,4 

                      - Differens procent: 
0,4

9,8
= 4,1%    

 

Tabell 4.1.2.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2014 Sverige 

 

Handelsbanken:    - Differens procentenheter: 22,2 − 16,9 = 5,3 

                      - Differens procent: 
5,3

22,2
= 23,9%    

 

SEB:      - Differens procentenheter: 15,0 − 13,0 = 2,0 

                      - Differens procent: 
2,0

15,0
= 13,3%    

 

Nordea:    - Differens procentenheter: 15,2 − 12,0 = 3,2 

                      - Differens procent: 
3,2

15,2
= 21,1%    

 

Swedbank:     - Differens procentenheter: 19,3 − 16,3 = 3,0 

                      - Differens procent: 
3,0

19,3
= 15,5%    

 

Tabell 4.2.1.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2011 Storbritannien  

 

Barclays plc:                - Differens procentenheter: 10,0 − 7,3 = 2,7 

                                - Differens procent: 
2,7

10,0
= 27,0%    

 

HSBC Holdings plc:     - Differens procentenheter: 10,7 − 8,5 = 2,2 

                                - Differens procent: 
2,2

10,7
= 20,6%    

 

Lloyds Banking Group plc:  - Differens procentenheter: 11,0 − 7,3 = 3,7 

                      - Differens procent: 
3,7

11,0
= 33,6%    

 

Royal Bank of Scotland Group plc: - Differens procentenheter: 9,1 − 6,3 = 2,8 

     - Differens procent: 
2,8

9,1
= 30,8%    
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Tabell 4.2.2.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2014 Storbritannien  

 

Barclays plc:                - Differens procentenheter: 9,8 − 7,1 = 2,7 

                                - Differens procent: 
2,7

9,8
= 27,6%    

 

HSBC Holdings plc:     - Differens procentenheter: 12,0 − 9,3 = 2,7 

                                - Differens procent: 
2,7

12,0
= 22,5%    

 

 

Lloyds Banking Group plc:   - Differens procentenheter: 13,6 − 6,0 = 7,6 

                      - Differens procent: 
7,6

13,6
= 55,9%    

 

Royal Bank of Scotland Group plc: - Differens procentenheter: 9,7 − 5,7 = 4,0 

                      - Differens procent: 
4,0

9,7
= 41,2%    

 

Tabell 4.3.1.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2011 Tyskland  

 

Bayerische Landesbank:              - Differens procentenheter: 9,0 − 7,1 = 1,9 

                                - Differens procent: 
1,9

9,0
= 21,1%    

 

Commerzbank AG:      - Differens procentenheter: 8,7 − 6,4 = 2,3 

                                - Differens procent: 
2,3

8,7
= 26,4%    

 

DZ Bank AG Deutsche    - Differens procentenheter: 8,2 − 5,9 = 2,3 

Zentral- Genossenschaftsbank: - Differens procent: 
2,3

8,2
= 28,0%    

 

DekaBank Deutsche Girozentrale: - Differens procentenheter: 15,8 − 12,1 = 3,7 

                      - Differens procent: 
3,7

15,8
= 23,4%     

 

Deutsche Bank AG:               - Differens procentenheter: 8,5 − 6,5 = 2,0 

                                - Differens procent: 
2,0

8,5
= 23,5%    

 

HSH Nordbank AG:      - Differens procentenheter: 10,5 − 5,5 = 5,0 

                                - Differens procent: 
5,0

10,5
= 47,6%    

 

Hypo Real Estate Holding AG: - Differens procentenheter: 14,8 − 10,0 = 4,8 

                      - Differens procent: 
4,8

14,8
= 32,4%    

 

Landesbank Baden‐Württemberg: - Differens procentenheter: 7,7 − 6,2 = 1,5 

                      - Differens procent: 
1,5

7,7
= 19,5%    

 

Landesbank Berlin Holding AG: - Differens procentenheter: 13,9 − 10,4 = 3,5 

     - Differens procent: 
3,5

13,9
= 25,2%     
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Norddeutsche Landesbank‐   - Differens procentenheter: 4,8 − 3,7 = 1,1 

Girozentrale:                - Differens procent: 
1,1

4,8
= 22,9%          

 

WGZ Bank AG Westdeutsche   - Differens procentenheter: 11,2 − 8,1 = 3,1 

Genossenschafts‐Zentralbank: - Differens procent: 
3,1

11,2
= 27,7%    

 

Tabell 4.3.2.1: Resultat av EBA:s stresstester år 2014 Tyskland  

 

Aareal Bank AG:            - Differens procentenheter: 16,2 − 11,4 = 4,8 

                                - Differens procent: 
4,8

16,2
= 29,6%    

 

Bayerische Landesbank:              - Differens procentenheter: 9,7 − 7,0 = 2,7 

                                - Differens procent: 
2,7

9,7
= 27.8%    

 

Commerzbank AG:      - Differens procentenheter: 10,6 − 6,9 = 3,7 

                                - Differens procent: 
3,7

10,6
= 34,9%    

 

DZ Bank AG Deutsche    - Differens procentenheter: 7,8 − 4,9 = 2,9 

Zentral- Genossenschaftsbank: - Differens procent: 
2,9

7,8
= 37,8%    

 

DekaBank Deutsche Girozentrale: - Differens procentenheter: 11,8 − 7,5 = 4,3 

                      - Differens procent: 
4,3

11,8
= 36,4%     

 

Deutsche Apotheker- und    - Differens procentenheter: 18,4 − 14,6 = 3,8 

Ärztebank eG     - Differens procent: 
3,8

18,4
= 20,7%     

 

Deutsche Bank AG:               - Differens procentenheter: 10,5 − 7,0 = 3,5 

                                - Differens procent: 
3,5

10,5
= 33,3%    

 

HASPA Finanzholding:   - Differens procentenheter: 12,5 − 10,7 = 1,8 

                                - Differens procent: 
1,8

12,5
= 14,4%   

 

HSH Nordbank AG:      - Differens procentenheter: 8,3 − 4,8 = 3,5 

                                - Differens procent: 
3,5

8,3
= 42,2%    

 

Hypo Real Estate Holding AG: - Differens procentenheter: 21,2 − 10,8 = 10,4 

                       - Differens procent: 
10,4

21,2
= 49,1%    

 

IKB Deutsche Industriebank AG   - Differens procentenheter: 8,1 − 6,1 = 2,0 

Landesbank Baden‐Württemberg:  - Differens procent: 
2,0

8,1
= 24,7%    

 

KfW IPEX‐Bank GmbH:    - Differens procentenheter: 11,9 − 9,0 = 2,9 

                       - Differens procent: 
2,9

11,9
= 24,4%     
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Landesbank Baden‐Württemberg:  - Differens procentenheter: 11,1 − 5,5 = 5,6 

                      - Differens procent: 
5,6

11,1
= 50,5%     

 

Landesbank Berlin Holding AG: - Differens procentenheter: 10,1 − 6,5 = 3,6 

                      - Differens procent: 
3,6

10,1
= 35,6%  

 

Landesbank Hessen-Thüringen  - Differens procentenheter: 10,9 − 7,7 = 3,2 

Girozentrale    - Differens procent: 
3,2

10,9
= 29,4%    

 

Landeskreditbank Baden‐  - Differens procentenheter: 14,5 − 11,2 = 3,3 

Württemberg‐ Förderbank:  - Differens procent: 
3,3

14,5
= 22,8%    

 

Landwirtschaftliche  Rentenbank: - Differens procentenheter: 17,7 − 12,9 = 4,8 

        - Differens procent: 
4,8

17,7
= 27,1%    

 

Münchener Hypothekenbank eG   - Differens procentenheter: 5,7 − 2,9 = 2,8 

        - Differens procent: 
2,8

5,7
= 49,1%    

 

NRW.Bank:     - Differens procentenheter: 33,4 − 31,1 = 2,3 

       - Differens procent: 
2,3

33,4
= 6,9%    

 

Norddeutsche Landesbank‐   - Differens procentenheter: 12,3 − 8,5 = 3,8 

Girozentrale:                - Differens procent: 
3,8

12,3
= 30,9%       

 

Volkswagen Financial   - Differens procentenheter: 10,3 − 6,5 = 3,8 

Services AG    - Differens procent: 
3,8

10,3
= 36,9%    

 

 

WGZ Bank AG Westdeutsche   - Differens procentenheter: 6,9 − 4,6 = 2,3 

Genossenschafts‐Zentralbank: - Differens procent: 
2,3

6,9
= 33,3%    

 

Wüstenrot Bank AG    - Differens procentenheter: 8,0 − 6,5 = 1,5 

Pfandbriefbank:   - Differens procent: 
1,5

8,0
= 18,8%    

 

Wüstenrot Bausparkasse AG:  - Differens procentenheter: 9,7 − 6,9 = 2,8 

       - Differens procent: 
2,8

9,7
= 28,9%    
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