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Abstract	  

Since	  the	  implementation	  of	  the	  Basel	  II	  framework	  in	  2007,	  banks	  have	  been	  given	  the	  

opportunity	  to	  apply	  for	  the	  option	  to	  develop	  intern	  models	  for	  calculating	  their	  required	  

capital.	  The	  purpose	  with	  this	  opportunity	  is	  that	  the	  capital	  requirements	  will	  correspond	  to	  

the	  real	  risk	  exposure.	  This	  has	  been	  criticized,	  since	  there	  are	  incentives	  for	  the	  bank	  to	  do	  

an	  incorrect	  risk	  assessment	  intentionally	  and	  through	  that	  get	  a	  lower	  capital	  requirement.	  	  

	  

In	  this	  report	  we	  study	  how	  this	  opportunity	  affects	  the	  banks’	  capitalization	  and	  if	  stricter	  

capital	  requirements	  in	  fact	  leads	  to	  that	  the	  Swedish	  banks	  are	  better	  prepared	  for	  a	  

financial	  crisis.	  The	  report	  also	  describes	  the	  risks	  that	  this	  opportunity	  to	  internal	  rating	  

causes.	  The	  study	  has	  been	  done	  by	  qualitative	  method	  where	  seven	  people,	  with	  different	  

interests	  in	  the	  market,	  have	  been	  interviewed.	  

	  

By	  the	  answers	  given	  by	  the	  respondents	  and	  by	  earlier	  publications	  this	  report	  reveals	  that	  

stronger	  capitalization	  is	  positive,	  but	  that	  the	  Basel	  framework	  causes	  a	  risk	  that	  the	  banks	  

intentionally	  underestimates	  their	  risks.	  Nor	  is	  it	  possible	  to	  conclude	  that	  the	  banks	  are	  

better	  prepared	  for	  a	  financial	  crisis	  after	  the	  implementation.	  This	  is	  because	  the	  IRB	  

approach	  is	  something	  new	  and	  therefore	  not	  optimized	  and	  yet	  balanced.	  
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Sammanfattning	  

Sedan	  Basel	  II	  implementerades	  år	  2007	  har	  bankerna	  erbjudits	  möjligheten	  att	  själva	  ta	  

fram	  modeller	  för	  beräkning	  av	  sitt	  lagstadgade	  kapitalkrav.	  Syftet	  med	  detta	  är	  att	  

kapitalkravet	  skall	  motsvara	  bankens	  verkliga	  riskexponering.	  Detta	  är	  något	  som	  bemötts	  av	  

kritik,	  eftersom	  det	  ger	  incitament	  för	  bankerna	  att	  avsiktligen	  göra	  en	  felaktig	  

riskbedömning	  och	  på	  så	  vis	  få	  ett	  lägre	  kapitalkrav.	  	  

	  

I	  denna	  rapport	  studeras	  hur	  denna	  möjlighet	  påverkar	  bankernas	  kapitalisering	  samt	  

huruvida	  skärpta	  kapitaltäckningskrav	  faktiskt	  gör	  att	  de	  svenska	  bankerna	  står	  bättre	  

rustade	  inför	  en	  finansiell	  kris	  än	  tidigare.	  Rapporten	  behandlar	  även	  de	  risker	  som	  denna	  

möjlighet	  till	  intern	  riskklassificering	  medför.	  Studien	  har	  utförts	  genom	  kvalitativ	  metod	  där	  

sju	  personer,	  med	  olika	  intressen	  och	  olika	  ansvarsområden	  i	  frågan,	  har	  intervjuats.	  	  

	  

Utifrån	  de	  svar	  som	  gavs	  av	  studiens	  respondenter	  samt	  utifrån	  tidigare	  publikationer	  

framkommer	  av	  denna	  rapport	  att	  kapitalisering	  av	  banker	  är	  positivt,	  men	  att	  

Baselregelverket	  medför	  en	  risk	  för	  att	  bankerna	  medvetet	  underskattar	  sina	  risker.	  Det	  går	  

inte	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  bankerna	  står	  bättre	  rustade	  inför	  en	  finansiell	  kris	  efter	  

införandet	  av	  regelverket.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  IRK-‐modellerna	  är	  något	  relativt	  nytt	  och	  

därför	  inte	  är	  optimerade	  och	  balanserade.	  
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Definitioner	  

− Baselregelverket	  –	  ett	  globalt	  regelverk	  som	  fastställs	  av	  den	  internationella	  

Baselkommittén	  som	  behandlar	  regleringar	  kring	  bankverksamhet,	  exempelvis	  

avseende	  bankers	  kapitaltäckning	  

− Bruttosoliditet	  –	  ett	  mått	  som	  anger	  det	  egna	  kapitalets	  storlek	  i	  förhållande	  till	  

totala,	  ej	  riskvägda,	  tillgångar	  samt	  åtaganden	  utanför	  balansräkningen	  

− Bailout	  –	  en	  situation	  där	  likvida	  medel	  erbjuds	  en	  finansiell	  instutitition	  som	  blivit	  

insolvent	  för	  att	  denna	  ska	  kunna	  fullgöra	  sina	  åtaganden.	  Detta	  görs	  i	  regel	  i	  utbyte	  

mot	  kontroll	  över	  instutitionen	  

− Estimat	  –	  uppskattning	  

− Exponering	  –	  när	  en	  investerare	  utsätter	  sig	  för	  risk	  gentemot	  en	  viss	  typ	  av	  

marknad,	  aktör	  eller	  liknande	  

− Intern	  riskklassificeringsmetod	  –	  en	  metod	  där	  bankerna	  själva	  tillåts	  beräkna	  

kapitalkrav	  för	  kreditrisk	  efter	  tillstånd	  av	  Finansinspektionen	  

− Kapitalbas	  –	  summan	  av	  eget	  kapital,	  primärkapitaltillskott,	  obeskattade	  reserver	  

och	  vissa	  förlagslån	  minskade	  med	  uppskjuten	  skattefordran,	  immateriella	  tillgångar,	  

samt	  innehav	  i	  andra	  försäkringsbolag	  och	  kreditinstitut	  

− Kapitalbuffert	  –	  kapital	  som	  avsätts	  för	  att	  kunna	  förväntade	  och	  oväntade	  förluster	  

− Kapitalkonserveringsbuffert	  –	  en	  buffert	  som	  ska	  bestå	  av	  kärnprimärkapital	  om	  2,5	  

procent	  av	  det	  totala	  riskvägda	  exponeringsbeloppet	  

− Kapitaltäckningsgrad	  –	  relationen	  mellan	  storleken	  av	  bankens	  kapitalbas	  och	  de	  

beräknade	  riskexponeringarna	  

− Kontracyklisk	  buffert	  –	  en	  buffert	  som	  ska	  bestå	  av	  kärnprimärkapital	  motsvarande	  

det	  totala	  riskvägda	  exponeringsbeloppet	  multiplicerat	  med	  ett	  viktat	  genomsnitt	  av	  

de	  kontracykliska	  buffertvärdena	  

− Kreditrisk	  –	  risken	  att	  motparten	  inte	  fullföljer	  sina	  betalningsförpliktelser	  

− Kärnprimärkapital	  –	  ett	  mått	  som	  består	  av	  eget	  kapital	  med	  vissa	  avdrag,	  

exempelvis	  goodwill	  och	  uppskjuten	  skattefordran.	  Det	  kapital	  som	  har	  högst	  kvalitet	  

− Kärnprimärkapitalrelation	  –	  ett	  mått	  som	  anger	  relationen	  mellan	  kärnprimärkapital	  

och	  riskvägda	  tillgångar	  

− Legitimitet	  –	  att	  de	  ageranden	  som	  en	  organisation	  gör	  är	  av	  önskvärd	  karaktär	  och	  

uppnås	  genom	  att	  organisationer	  möter	  de	  förväntningar	  som	  ställs	  av	  omvärlden	  



	  

− Leverage	  ratio	  –	  Se	  bruttosoliditet	  	  

− Likviditetsrisk	  –	  ett	  mått	  som	  anger	  risken	  att	  inte	  kunna	  fullfölja	  sina	  

betalningsförpliktelser	  vid	  förfallotidpunkten	  utan	  att	  kostnaden	  för	  att	  införskaffa	  

betalningsmedel	  ökar	  markant	  

− Löptidsgolv	  –	  en	  miniminivå	  för	  vilken	  löptid	  (M)	  som	  bankerna	  tillits	  används	  för	  ett	  

visst	  tillgångsslag	  

− Riskvikt	  –	  det	  värde	  som	  banker	  använder	  vid	  beräkning	  av	  riskvägda	  tillgångar.	  

Riskvikten	  avser	  att	  motsvara	  sannolikheten	  att	  motparten	  inte	  kan	  fullgöra	  sina	  

betalningsförpliktelser.	  En	  låg	  riskvikt	  innebär	  således	  att	  risken	  uppfattas	  låg	  

− Riskviktsgolv	  –	  en	  miniminivå	  för	  vilken	  propability	  of	  default	  (PD)	  som	  bankerna	  

tillåts	  använda	  för	  ett	  visst	  tillgångsslag	  

− Riskvägda	  tillgångar	  –	  ett	  mått	  som	  beräknas	  genom	  att	  bankens	  samtliga	  tillgångar	  

och	  poster	  utanför	  balansräkningen	  multipliceras	  med	  aktuell	  riskvikt	  

− Schablonmetoden	  –	  en	  standardiserad	  metod	  för	  att	  beräkna	  kapitalkrav	  för	  bland	  

annat	  kreditrisk	  

	  

Förkortningar	  

− BIS	  –	  Bank	  for	  International	  Settlements	  

− LGD	  –	  Loss	  Given	  Default	  

− PD	  –	  Propability	  of	  Default	  

− EAD	  –	  Exposure	  at	  Default	  

− M	  –	  Löptid	  

− KF	  -‐	  Konverteringsfaktor	  

− CRR	  -‐	  EU:s	  kapitaltäckningsförordning	  Capital	  requirement	  regulation	  	  

− CRD	  –	  EU:s	  kapitaltäckningsdirektiv	  Capital	  requirement	  directive	  

− IRK-‐metod	  –	  Intern	  riskklassificeringsmetod	  

− IRK-‐modell	  –	  Bankernas	  interna	  modeller	  för	  att	  beräkna	  riskvägt	  kapitalkrav	  

− BRRD	  –	  Bank	  Recovery	  and	  Resolution	  Directive	  

− TLAC	  –	  Total	  Loss-‐Absorbing	  Capacity	  

− LCR	  –	  Liquidity	  Coverage	  Ratio	  
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	   1	  

1.	  Inledning	  

Avsnittet	  syftar	  till	  att	  ge	  läsaren	  en	  introduktion	  till	  ämnet	  samt	  att	  belysa	  den	  problematik	  

som	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  innebär.	  

1.1	  Bakgrund	  

Att	  högre	  kapitalnivåer	  leder	  till	  stabilare	  banker	  är	  ett	  väletablerat	  faktum	  (Mariathasan	  och	  

Merrouche,	  2012),	  och	  sedan	  den	  senaste	  finanskrisen	  har	  frågan	  kring	  kapitaltäckning	  i	  

banker	  aktualiserats.	  Nya	  regler	  kring	  detta,	  de	  så	  kallade	  Basel	  II	  och	  III,	  har	  införts	  efter	  

direktiv	  från	  Baselkommittén	  (Basel	  Committee	  of	  Banking	  Supervision,	  2015).	  Den	  stora	  

förändring	  som	  skett	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  är	  att	  

banker	  idag	  tillåts	  möjligheten	  att	  själva	  få	  ta	  fram	  modeller	  för	  beräkning	  av	  kapitalkrav	  för	  

kreditrisk,	  genom	  att	  själva	  riskväga	  sina	  tillgångar.	  Kapitalkravet	  kan	  beräknas	  på	  två	  sätt.	  

Det	  ena	  är	  genom	  den	  standardiserade	  schablonmetoden,	  som	  bygger	  på	  kreditbetyg	  från	  

godkända	  kreditinstitut	  och	  den	  andra	  är	  intern	  riskklassificeringsmetod,	  IRK-‐metoden,	  som	  

innebär	  att	  bankerna	  själva	  får	  utveckla	  modeller	  för	  att	  beräkna	  sitt	  kapitalkrav	  och	  

därigenom	  bedöma	  sina	  egna	  risker.	  Beräkningen	  utgörs	  av	  att	  sannolikheten	  för	  

fallissemang	  (PD),	  förlust	  givet	  fallissemang	  (LGD)	  och	  exponering	  vid	  fallissemang	  (EAD)	  

multipliceras	  (Finansinspektionen,	  2007).	  Att	  bankerna	  tillåts	  att	  själva	  beräkna	  kapitalkravet	  

är	  något	  som	  kan	  vara	  skadligt	  ur	  ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv	  (Angeloni	  och	  Faia	  

2013).	  	  

	  

Syftet	  med	  intern	  riskklassificering	  är	  att	  definiera	  den	  egna	  riskexponeringen	  och	  

därigenom	  säkerställa	  att	  en,	  enligt	  Baselregelverket,	  tillräcklig	  kapitalbas	  hålls	  för	  att	  skydda	  

sig	  mot	  framtida	  kreditförluster	  (SFS	  2006:1371).	  Då	  räntabiliteten	  ökar	  när	  bankerna	  håller	  

mindre	  kapital	  har	  stark	  kritik	  riktats	  mot	  att	  bankerna	  får	  göra	  sina	  egna	  riskbedömningar,	  

eftersom	  modellerna	  kan	  bli	  föremål	  för	  manipulation	  när	  det	  finns	  starka	  incitament	  för	  

bankerna	  att	  bedöma	  risken	  på	  ett	  felaktigt	  sätt	  (Hoenig,	  2013;	  Mariathasan	  och	  Merrouche,	  

2012).	  Utöver	  kritiken	  mot	  att	  modellerna	  skapar	  incitament	  för	  manipulering	  har	  tidigare	  

studier	  även	  riktat	  kritik	  mot	  modellernas	  relevans	  och	  ifrågasatt	  kapitalets	  betydelse	  för	  

bankers	  överlevnad	  vid	  en	  finansiell	  stress	  (Berger	  och	  Bouwman,	  2013).	  Riksbanken	  (2015)	  

skriver	  att	  ett	  problem	  med	  de	  interna	  modellerna	  är	  att	  de	  är	  förknippade	  med	  så	  pass	  

mycket	  osäkerhet.	  De	  bygger	  på	  interna	  modeller	  som	  nödvändigtvis	  inte	  förutspår	  framtida	  

risker	  och	  förluster.	  	  
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1.2	  Problemformulering	  

Finansinspektionen	  (2006:1)	  rapporterar	  i	  en	  studie	  av	  fyra	  svenska	  banker1	  att	  kapitalkravet	  

sjunker	  med	  i	  genomsnitt	  25,8	  procent	  vid	  beräkning	  enligt	  IRK-‐metoden,	  men	  bara	  med	  1,2	  

procent	  vid	  användning	  av	  schablonmetoden.	  Detta	  innebär	  att	  de	  banker	  som	  använder	  

IRK-‐metoden	  får	  ett	  lägre	  kapitalkrav	  (Hakenes	  &	  Schnabel,	  2011).	  I	  Finansinspektionens	  

(2006:1)	  rapport	  gjordes	  beräkningen	  att	  storbankernas	  genomsnittliga	  riskvikter	  skulle	  

minska.	  Den	  största	  förändringen	  skulle	  bero	  på	  att	  bankerna	  ändrat	  metod	  för	  att	  

bestämma	  riskvikterna	  och	  endast	  en	  mindre	  del	  av	  minskningen	  skulle	  bero	  på	  att	  den	  

verkliga	  risken	  hade	  minskat.	  Hoenig	  (2013)	  är	  kritisk	  till	  att	  bankerna	  själva	  bedömer	  sina	  

risker	  och	  menar	  att	  de	  skapar	  en	  felaktig	  uppfattning	  om	  att	  bankerna	  är	  tillräckligt	  

kapitaliserade	  för	  att	  kunna	  absorbera	  eventuella	  förluster,	  eftersom	  bankerna	  i	  många	  fall	  

avsiktligen	  underskattar	  sina	  risker.	  Mariathasan	  och	  Merrouche	  (2012)	  är	  av	  samma	  åsikt	  

och	  menar	  att	  det	  finns	  en	  påtaglig	  risk	  att	  bankerna	  gör	  felaktiga	  bedömningar	  när	  de	  

upplever	  finansiell	  stress.	  	  

	  

Utöver	  kritiken	  mot	  att	  modellerna	  skapar	  incitament	  för	  manipulering	  har	  tidigare	  studier	  

även	  riktat	  kritik	  mot	  modellernas	  relevans	  och	  ifrågasatt	  kapitalets	  betydelse	  för	  bankers	  

överlevnad	  vid	  en	  finansiell	  stress	  (Berger	  och	  Bouwman,	  2013).	  Mariathasan	  och	  

Merrouche	  (2012)	  menar	  att	  det	  är	  ett	  välkänt	  faktum	  att	  ökad	  kapitaltäckning	  leder	  till	  

stabilare	  banker.	  Moosa	  (2010)	  menar	  dock	  att	  skärpta	  kapitalkrav	  inte	  är	  ett	  tillräckligt	  

verktyg	  för	  att	  förbättra	  bankernas	  möjligheter	  att	  överleva	  en	  finansiell	  kris.	  

	  

1.3	  Syfte	  

De	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  sedan	  Basel	  II	  syftar	  till	  att	  stärka	  bankernas	  finansiella	  

stabilitet	  samt	  att	  få	  bankerna	  att	  hålla	  en	  kapitalnivå	  som	  motsvarar	  deras	  riskexponering.	  

Tidigare	  studier	  visar	  dock	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  bankerna	  vid	  tillämpning	  av	  IRK-‐metoden	  

avsiktligen	  utformar	  modellerna	  så	  att	  riskerna	  undervärderas	  och	  att	  metodens	  syfte	  

därmed	  ej	  uppfylls.	  Forskare	  har	  även	  ifrågasatt	  kapitalets	  betydelse	  vid	  finansiell	  stress.	  Det	  

är	  dock	  ännu	  oklart	  hur	  IRK-‐metoden	  och	  kapitalets	  betydelse	  påverkas	  av	  varandra.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Föreningssparbanken	  (nu	  Swedbank),	  Handelsbanken,	  SEB	  och	  Nordea	  
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Därför	  syftar	  den	  här	  rapporten	  till	  att	  undersöka	  hur	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  

påverkar	  kapitaltäckningen	  i	  banker	  samt	  huruvida	  dessa	  stärkta	  kapitaltäckningsregler	  har	  

bidragit	  till	  en	  större	  motståndskraft	  vid	  finansiell.	  För	  att	  undersöka	  detta	  måste	  först	  

betydelsen	  av	  kapitalisering	  av	  banker	  fastställas.	  Därefter	  belyses	  konsekvenserna	  av	  

implementeringen	  av	  IRK-‐modeller	  samt	  de	  risker	  som	  finns	  med	  att	  bankerna	  tillåts	  

använda	  dessa	  interna	  modeller.	  Då	  Sverige	  har	  en	  omfattande	  banksektor	  innebär	  det	  att	  

det	  svenska	  banksystemet	  har	  en	  viktig	  samhällsbärande	  funktion.	  Att	  fastställa	  bankernas	  

motståndkraft	  inför	  en	  finansiell	  stress	  är	  därför	  av	  intresse,	  både	  för	  bankerna	  men	  också	  ur	  

ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv.	  

	  

1.4	  Frågeställning	  	  

Vilka	  effekter	  har	  implementeringen	  av	  IRK-‐modeller	  fått	  för	  de	  svenska	  storbankerna	  

avseende	  att	  bidra	  till	  dessa	  bankers	  finansiella	  stabilitet	  vid	  en	  framtida	  finansiell	  kris?	  

• Vilken	  betydelse	  har	  kapitalet	  i	  banker?	  

• Hur	  påverkar	  de	  nya	  reglerna	  kapitaltäckningen	  i	  banker?	  

• Vilka	  risker	  innebär	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna?	  

	  

1.5	  Avgränsningar	  	  

Studien	  fokuserar	  endast	  på	  de	  svenska	  banker	  som	  valt	  att	  implementera	  IRK-‐modeller.	  

Avseende	  risk	  behandlar	  rapporten	  endast	  bankernas	  kapitaltäckning	  för	  kreditrisk.	  

	  

1.6	  Disposition	  

Rapporten	  inleds	  med	  kapitel	  2	  där	  den	  teoretiska	  referensram	  som	  legat	  till	  grund	  för	  

studien	  presenteras.	  Därefter	  anges	  den	  metod	  som	  valts	  för	  att	  genomföra	  studien	  i	  kapitel	  

3.	  I	  kapitel	  4	  presenteras	  en	  deskriptiv	  bakgrund	  till	  ämnet	  och	  problematiken.	  Därefter	  

presenteras	  de	  svar	  som	  erhållits	  från	  intervjuer	  med	  angivna	  respondenter	  i	  kapital	  5.	  

Följande	  anges	  i	  kapital	  6	  en	  analys	  av	  empirin	  direkt	  kopplad	  till	  teorin	  och	  vidare	  

presenteras	  de	  slutsatser	  som	  dragits.	  Därefter	  följer	  kapitet	  7	  där	  författarnas	  slutsatser	  

presenteras.	  Rapporten	  avslutas	  med	  kapitel	  8	  som	  anger	  förslag	  till	  framtida	  forskning	  samt	  

en	  redogörelse	  för	  eventuella	  brister	  i	  rapporten.	   	  
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	  2.	  Teori	  	  

Avsnittet	  behandlar	  den	  teori	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  Inledningsvis	  presenteras	  den	  

nyinstitutionella	  teorin	  och	  hur	  den	  förklarar	  hur	  banker	  som	  organisation	  fungerar.	  Vidare	  

presenteras	  tidigare	  forskning	  kring	  bankers	  kapitaltäckning	  och	  kapitalets	  betydelse	  i	  

banker.	  	  

2.1	  Banker	  som	  organisationer	  

Nyinstitutionell	  teori	  har	  sin	  grund	  i	  John	  Meyer	  och	  Brian	  Rowans	  artikel	  Institutionalized	  

organizations:	  formal	  structure	  as	  myth	  and	  ceremony	  (1977)	  samt	  DiMaggio	  och	  Powells	  

artikel	  The	  iron	  case	  revisited:	  institutional	  isomorphism	  and	  and	  collective	  rationality	  in	  

organizational	  fields	  (1983).	  De	  ville	  få	  svar	  på	  hur	  interna	  beslutsprocesser	  går	  till	  baserade	  

på	  de	  regler	  och	  organisatoriska	  ramverk	  som	  organisationer	  har	  att	  förhålla	  sig	  till.	  

Framförallt	  undersöktes	  faktorer	  som	  är	  gemensamma	  för	  hela	  branscher,	  exempelvis	  

banksystemet.	  De	  ville	  också	  veta	  varför	  homogenitet	  rådde	  mellan	  organisationer	  inom	  

samma	  verksamhetsområden	  (Eriksson-‐Zetterquist,	  2012).	  

	  

Den	  nyinstitutionella	  teorin	  behandlar	  hur	  organisationer	  följer	  lagar	  och	  regler,	  men	  brister	  

i	  att	  tänka	  rationellt.	  Denna	  teori	  är	  en	  vidareutveckling	  av	  den	  institutionella	  teorin,	  där	  den	  

största	  skillnaden	  är	  att	  den	  nyinstitutionella	  teorin	  syftar	  till	  att	  beskriva	  organisationers	  

relation	  till	  omvärlden	  och	  hur	  denna	  relation	  påverkar	  organisationernas	  utveckling	  

(Eriksson-‐Zetterquist,	  2012).	  Eftersom	  organisationer	  är	  verksamma	  i	  stora	  sociala	  

sammanhang	  är	  det	  viktigt	  för	  dem	  att	  använda	  sig	  av	  metoder	  som	  anses	  legitima	  av	  

omvärlden.	  I	  sökandet	  efter	  legitimitet	  kommer	  organisationerna	  att	  förändras	  utefter	  vad	  

som	  anses	  vara	  det.	  Till	  skillnad	  från	  status	  och	  rykte	  behöver	  legitimitet	  endast	  vara	  

uppnådd	  och	  är	  alltså	  ingenting	  som	  organisationer	  konkurrerar	  om,	  utan	  uppnår	  

tillsammans	  genom	  att	  verka	  på	  samma	  premisser.	  Härmed	  ges	  en	  anledning	  för	  företag	  att	  

homogeniseras.	  Detta	  går	  att	  applicera	  på	  det	  svenska	  banksystemet,	  som	  är	  beroende	  av	  

att	  uppfattas	  som	  legitima	  och	  solida	  av	  omvärlden	  (Eriksson-‐Zetterquist,	  2012).	  Slutligen	  

har	  sökandet	  efter	  legitimitet	  även	  en	  politisk	  aspekt,	  då	  det	  ger	  organisationer	  möjlighet	  att	  

styra	  och	  påverka	  faktorer	  tillsammans,	  vilket	  antingen	  kan	  nås	  genom	  att	  organisationen	  

anpassar	  sig	  till	  omgivningen,	  eller	  genom	  att	  de	  manipulerar	  omgivningen	  (Suchman,	  1995).	  	  

	  

Inom	  den	  nyinstitutionella	  teorin	  nämns	  ett	  antal	  krafter	  som	  påverkar	  organisationers	  
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agerande.	  En	  av	  dem	  är	  tvingande	  krafter	  som	  återfinns	  när	  en	  stark	  organisation	  ställer	  

formella	  eller	  informella	  krav	  på	  en	  svagare	  aktör	  att	  anpassa	  eller	  förändra	  sig,	  som	  när	  en	  

stat	  ställer	  krav	  på	  banker	  eller	  andra	  organisationer	  att	  genomföra	  specifika	  aktioner	  eller	  

förändringar	  (Eriksson-‐Zetterquist,	  2012).	  Implementeringen	  av	  Baselregelverket	  är	  ett	  

exempel	  på	  en	  sådan	  aktion.	  En	  annan	  sådan	  kraft	  som	  tas	  upp	  är	  imiterande	  krafter,	  som	  

exempelvis	  uppstår	  vid	  osäkra	  situationer	  när	  en	  organisation	  inte	  förstår	  hur	  den	  ska	  agera	  

och	  då	  tenderar	  att	  imitera	  andra	  aktörer	  (DiMaggio	  &	  Powell,	  1983).	  Motiveringen	  är	  att	  

genom	  att	  imitera	  framgångsrika	  konkurrenter	  behöver	  organisationen	  inte	  ta	  tag	  i	  eller	  lösa	  

problemet	  själv.	  Detta	  sker	  både	  medvetet	  och	  omedvetet.	  En	  annan	  anledning	  till	  varför	  en	  

organisation	  imiterar	  andra	  framgångsrika	  organisationer	  är	  för	  att	  själv	  uppnå	  legitimitet	  av	  

att	  använda	  igenkända,	  beprövade	  och	  accepterade	  metoder.	  Detta	  trots	  att	  det	  

nödvändigtvis	  inte	  är	  den	  mest	  effektiva	  och	  lönsamma	  metoden	  för	  den	  specifika	  

organisationen	  (DiMaggio	  &	  Powell,	  1983).	  

	  

Meyer	  och	  Rowan	  (1977)	  skiljer	  på	  den	  formella	  och	  ickeformella	  strukturen,	  alltså	  vad	  som	  

lagstadgat	  gäller	  och	  vad	  som	  görs	  i	  praktiken.	  Problemet	  med	  den	  formella	  strukturen,	  som	  

innefattar	  exempelvis	  policys	  och	  befattningsbeskrivningar,	  är	  att	  den	  inte	  förklarar	  varför	  

vissa	  beslut	  inte	  fattas,	  varför	  regler	  överträds,	  varför	  vissa	  tekniker	  inte	  fungerar	  eller	  får	  

det	  förväntade	  utfallet.	  Med	  hjälp	  av	  den	  formella	  strukturen	  blir	  det	  dock	  lättare	  att	  skapa	  

och	  driva	  organisationer,	  eftersom	  det	  är	  vad	  som	  förväntas	  (Meyer	  och	  Rowan,	  1977).	  Det	  

skapar	  legitimitet	  gentemot	  omvärlden,	  vilket	  är	  ett	  begrepp	  som	  ofta	  återfinns	  inom	  den	  

nyinstitutionella	  teorin	  (Eriksson-‐Zetterquist,	  2012).	  Att	  organisationen	  är	  isomorf	  med	  

branschen	  den	  verkar	  i	  är	  avhängigt	  för	  dess	  överlevnad	  och	  framgång.	  Det	  betyder	  att	  en	  

bank	  bör	  agera	  i	  enlighet	  med	  de	  förväntningar	  som	  finns	  på	  den	  marknad	  som	  banken	  är	  

verksam	  i.	  Skulle	  ett	  företag	  frångå	  detta	  skulle	  det	  sannolikt	  framstå	  som	  nonchalant	  och	  

oseriöst	  (DiMaggio	  &	  Powell,	  1983).	  

	  

2.2	  Kapital	  

2.2.1	  Hur	  synen	  på	  kapital	  har	  förändrats	  

Förändringar	  av	  synen	  på	  kapital	  i	  banker	  har	  varit	  i	  centrum	  i	  politiska	  diskussioner	  över	  de	  

senaste	  årtiondena	  och	  i	  reformarbetet	  av	  detta	  har	  aktsamhet	  tagits	  för	  att	  dra	  lärdomar	  

från	  den	  senaste	  tidens	  turbulens.	  Demirguc-‐Kunt	  et	  al.	  (2013)	  skriver	  att	  Baselkommittén	  

framförallt	  har	  stått	  inför	  två	  viktiga	  frågor;	  vilken	  typ	  av	  kapital	  bör	  bankerna	  hålla	  så	  att	  de	  
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bättre	  kan	  motstå	  perioder	  av	  ekonomisk	  och	  finansiell	  stress,	  och	  skulle	  en	  implementering	  

av	  en	  enkel	  leverage	  ratio	  kunna	  införas	  för	  att	  minska	  regelarbitrage	  och	  förbättra	  insynen,	  

till	  skillnad	  från	  de	  riskkänsliga	  modeller	  som	  idag	  används.	  Demirguc-‐Kunt	  el	  al.	  (2013)	  

skriver	  vidare	  att	  sedan	  Basel	  I	  fastslogs	  1988	  har	  bankernas	  kapital	  satts	  i	  fokus	  –	  mer	  

kapital	  skulle	  göra	  bankerna	  säkrare	  och	  göra	  det	  möjligt	  för	  dem	  att	  absorbera	  förluster	  

med	  hjälp	  av	  sina	  egna	  resurser,	  utan	  att	  bli	  insolventa	  eller	  beroende	  av	  en	  bailout.	  Trots	  

detta	  välkända	  faktum	  kvarstår	  problemet	  kring	  kapitaltäckning	  i	  praktiken	  (Mariathasan	  och	  

Merrouche,	  2012).	  Åsikterna	  kring	  kapitaltäckningskrav	  är	  många,	  speciellt	  avseende	  vilka	  

kapitalnivåer	  som	  bör	  anses	  rimliga	  och	  hur	  bankernas	  portföljer	  bör	  värderas	  när	  nu	  olika	  

tillgångar	  skattas	  med	  olika	  riskvikter	  (Mariathasan	  och	  Merrouche,	  2012).	  

	  

Heid	  (2007)	  undersöker	  problemet	  med	  kapital	  i	  utlåningscykler	  och	  dess	  procykliska	  effekt	  

på	  makroekonomin	  i	  ett	  större	  perspektiv	  samt	  risken	  i	  att	  volatiliteten	  i	  det	  lagstadgade	  

kapitalet	  skulle	  komma	  att	  öka	  i	  och	  med	  införandet	  av	  riskkänsliga	  kapitalkrav.	  Tidigare	  

forskning	  har	  till	  största	  del	  fokuserat	  på	  variation	  i	  kapitalkostnader	  och	  därmed	  endast	  

funnit	  att	  storlek	  och	  hantering	  av	  kapitalbuffertar	  är	  avgörande	  för	  att	  bedöma	  effekterna	  

av	  kapitalkraven	  på	  bankernas	  utlåning.	  Det	  konstateras,	  förutom	  vikten	  av	  att	  bankerna	  är	  

kapitaliserade,	  att	  den	  kapitalbuffert	  som	  bankerna	  håller	  på	  toppen	  av	  minimikapitalkrav,	  

spelar	  en	  avgörande	  roll	  för	  att	  minska	  effekterna	  av	  volatiliteten	  av	  kapitalkraven.	  (Heid,	  

2007)	  

	  

Under	  den	  senaste	  finanskrisen	  förändrades	  bankernas	  förhållande	  till	  avkastning	  markant.	  

Dessutom	  konstaterades	  att	  skuldsättningsgraden	  av	  totala	  tillgångar	  är	  ett	  betydande	  mått,	  

medan	  kärnprimärkapitalrelationen	  inte	  är	  det	  i	  lika	  stor	  utsträckning	  för	  stora	  banker.	  Detta	  

kan	  tyda	  på	  att	  riskjusteringen	  enligt	  Baselregelverket	  inte	  fångar	  den	  verkliga	  risken	  och	  

således	  inte	  är	  ett	  rättvisande	  mått	  för	  bedömning	  av	  kapitaltäckning.	  Det	  tyder	  också	  på	  att	  

skillnaderna	  i	  avkastning	  bland	  stora	  banker	  med	  olika	  kapitalnivåer	  inte	  bara	  återspeglar	  

förväntningar	  om	  åtgärder	  av	  tillsynsmyndigheter	  (exempelvis	  beslut	  om	  att	  stänga	  igen	  

eller	  slå	  samman	  underkapitaliserade	  banker,	  alternativt	  kräva	  ytterligare	  kapital),	  eftersom	  

sådana	  beslut	  sannolikt	  skulle	  ha	  tagits	  på	  grund	  av	  brister	  i	  det	  lagstadgade	  kapitalet.	  

Snarare	  var	  kapitalet	  viktigt	  för	  att	  absorbera	  förluster	  samt	  dess	  eventuella	  roll	  som	  en	  

signal	  för	  att	  visa	  kvaliteten	  i	  bankens	  tillgångar.	  (Demirguc-‐Kunt	  et	  al.,	  2013)	  
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Som	  tidigare	  konstaterats	  visade	  det	  sig	  under	  den	  senaste	  krisen	  att	  stora	  banker	  var	  mer	  

känsliga	  för	  skuldsättningsgraden	  än	  den	  riskjusterade	  kapitaltäckningsgraden	  (Demirguc-‐

Kunt	  et	  al.,	  2013).	  Utöver	  tidigare	  nämnda	  skäl	  kan	  detta	  ha	  berott	  på	  att	  riskjustering	  enligt	  

Baselregelverket	  varit	  föremål	  för	  manipulation	  av	  bankerna,	  eller	  i	  varje	  fall	  inte	  givit	  

uttryck	  för	  den	  sanna	  risken	  i	  de	  stora	  bankerna	  (Mariathasan	  och	  Merrouche,	  2012).	  

Resultaten	  tyder	  på	  att	  införande	  av	  ett	  bruttosoliditetskrav	  för	  att	  komplettera	  kraven	  för	  

riskjusterat	  kapital	  är	  viktigt,	  då	  korrekt	  mätning	  av	  riskexponering	  är	  mycket	  svårt,	  särskilt	  

för	  stora	  och	  komplexa	  finansiella	  organisationer	  (Demirguc-‐Kunt	  et	  al.	  2013).	  Slutligen	  visar	  

Demirguc-‐Kunt	  et	  al.	  (2013)	  i	  sin	  studie	  att	  större	  betoning	  på	  kapitalets	  kvalitet	  är	  motiverat	  

och	  föreslår	  att	  vikt	  bör	  läggas	  vid	  det	  primära	  kapitalet.	  Angeloni	  och	  Faia	  (2013)	  menar	  i	  sin	  

rapport	  att	  monetära	  expansioner	  och	  ökning	  av	  produktion	  i	  en	  bank	  ökar	  

skuldsättningsgraden	  och	  risken	  i	  banken,	  vilket	  är	  något	  som	  har	  skett	  över	  de	  senaste	  åren.	  

Riskbaserat	  kapital	  kan	  möjligen	  förstärka	  den	  påverkan	  och	  på	  så	  sätt	  vara	  skadligt	  

samhällsekonomiskt.	  

	  

2.2.2	  Kapitalnivåers	  betydelse	  

Moosa	  (2010)	  visar	  i	  sin	  forskning	  hur	  strukturskillnader	  inom	  banker	  påverkade	  hur	  de	  

hanterade	  finanskrisen	  2008.	  Exempel	  på	  faktorer	  som	  spelade	  in	  var	  storlek,	  klientportfölj,	  

riskprofil	  och	  strategi.	  Kapitaltäckning	  tillgodoser	  inte	  samtliga	  av	  dessa	  faktorer	  och	  är	  

således	  inte	  ett	  tillräckligt	  verktyg	  för	  att	  stärka	  bankens	  förutsättningar	  att	  överleva	  en	  

finansiell	  kris.	  Däremot	  menar	  Moosa	  (2010)	  att	  ökad	  kapitaltäckning	  dock	  leder	  till	  bättre	  

förutsättningar	  för	  detta.	  	  

	  

Att	  högre	  kapitalnivåer	  leder	  till	  stabilare	  banker	  är	  ett	  väletablerat	  faktum	  bland	  

beslutsfattare	  och	  forskare,	  menar	  Mariathasan	  och	  Merrouche	  (2012).	  De	  anger	  vidare	  att	  

höjda	  kapitalnivåer	  fungerar	  som	  en	  buffert	  när	  bankens	  betalningsförmåga	  försämras	  och	  

skyddar	  banken	  från	  att	  hamna	  på	  obestånd.	  Genom	  att	  tvinga	  bankerna	  att	  hålla	  mer	  

kapital	  minskas	  därigenom	  incitamenten	  för	  överdrivet	  risktagande	  från	  bankernas	  sida	  på	  

grund	  av	  deras	  tidigare	  begränsade	  ansvar	  genom	  statens	  implicita	  garanti	  (Mariathasan	  och	  

Merrouche,	  2012;	  Berger	  och	  Bouwman,	  2013).	  Under	  de	  senaste	  20	  åren	  har	  kapitalkrav	  

förfinats	  och	  utvecklats	  för	  att	  täcka	  olika	  typer	  av	  risker,	  beroende	  på	  olika	  typer	  av	  
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produkter	  och	  tillgångsslag	  samt	  tillåtit	  olika	  alternativ	  för	  att	  beräkna	  risken	  för	  varje	  

enskild	  tillgång.	  I	  den	  processen	  har	  reglerna	  blivit	  mer	  genomarbetade	  allteftersom	  

bankväsendet	  utvecklats.	  Samtidigt	  förhindrar	  det	  ledningen	  från	  att	  agera	  försumligt	  

genom	  att	  de	  tvingas	  ta	  del	  av	  eventuella	  förluster	  (Demirguc-‐Kunt	  el	  al.,	  2013).	  

	  

Berger	  och	  Bouwmans	  (2013)	  rapport	  fokuserar	  även	  på	  kapitalets	  roll	  och	  hur	  den	  varierar	  

beroende	  på	  bankens	  storlek.	  De	  menar	  att	  kapital	  hjälper	  små	  banker	  i	  alla	  typer	  av	  

situationer,	  både	  under	  kriser	  och	  under	  normala	  förhållanden.	  Det	  hjälper	  dem	  även	  att	  ta	  

marknadsandelar	  i	  alla	  situationer.	  Gällande	  mellanstora	  och	  stora	  banker	  gäller	  istället	  att	  

kapital	  tidigare	  endast	  visat	  sig	  hjälpa	  till	  för	  bankernas	  överlevnad	  i	  en	  av	  två	  undersökta	  

kriser,	  men	  verkat	  positivt	  för	  att	  stärka	  bankerna	  konkurrensmässigt	  under	  båda	  

undersökta	  kriser.	  Dessa	  resultat	  visar	  att	  kapital	  ständigt	  är	  en	  viktig	  faktor	  i	  små	  banker.	  

Det	  visar	  också	  att	  kapital,	  i	  form	  av	  marknadsandelar,	  tidigare	  visat	  sig	  verka	  positivt	  även	  

för	  stora	  banker.	  Gällande	  överlevnad	  har	  kapital	  visat	  sig	  verka	  positivt	  i	  vissa	  

krissituationer	  (the	  credit	  crunch	  på	  1990-‐talet),	  men	  inte	  påverkat	  bankerna	  i	  andra	  

(subprime-‐krisen).	  En	  förklaring	  till	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  statens	  ingripanden	  under	  

den	  senare	  krisen	  huvudsakligen	  avsåg	  de	  större	  bankerna,	  vilket	  innebar	  att	  bankernas	  

kapital	  inte	  var	  lika	  avgörande	  som	  vid	  den	  tidigare	  krisen.	  Utifrån	  det	  går	  det	  att	  hävda	  att	  

kapital	  hjälper	  banker	  framförallt	  när	  statens	  möjlighet	  till	  ingripande	  är	  begränsade.	  (Berger	  

och	  Bouwman,	  2013)	  

	  

Altunbas	  et	  al.	  (2016)	  fastslår	  i	  sin	  studie	  att	  de	  banker	  som	  är	  bättre	  kapitaliserade	  också	  

har	  en	  högre	  andel	  intjäningstillgångar,	  det	  vill	  säga	  en	  större	  utlåning.	  De	  menar	  att	  det	  

finns	  en	  korrelation	  mellan	  en	  banks	  kapitalisering	  och	  dess	  utlåning.	  Vidare	  framhåller	  

Altunbas	  et	  al.	  (2016)	  bevis	  för	  att	  kapitalisering	  överstigande	  15	  procent	  har	  en	  negativ	  

påverkan	  på	  utlåningen,	  vilket	  också	  är	  bankernas	  huvudargument	  mot	  höjda	  kapitalkrav.	  

Höjda	  kapitalkrav	  är	  en	  kostsam	  typ	  av	  finansiering	  för	  bankerna,	  vilket	  leder	  till	  att	  

utlåningen	  minskar	  och	  bankerna	  tvingas	  ta	  ut	  högre	  marginaler.	  Detta	  gör	  att	  det	  blir	  dyrare	  

för	  kunderna.	  Trots	  detta	  har	  höjda	  kapitalkrav	  kommit	  att	  bli	  ett	  politiskt	  verktyg	  och	  

lagstiftningen	  kring	  kapitalkraven	  har	  på	  senare	  tid	  skärpts	  (Altunbas	  et	  al.,	  2016).	  Dock	  finns	  

det	  viss	  bevisning	  för	  att	  högre	  kapitaltäckning,	  sett	  till	  bruttosoliditet,	  leder	  till	  högre	  

avkastning,	  enligt	  Demirguc-‐Kunt	  et	  al.	  (2013).	  
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2.3	  IRK-‐metodens	  påverkan	  på	  kapitaltäckningen	  

Modern	  portföljteori,	  MPT,	  är	  en	  modell	  som	  utvecklats	  av	  Harry	  M.	  Markowitz,	  som	  

beskriver	  hur	  en	  investerare	  bör	  använda	  diversifiering	  för	  att	  optimera	  sin	  portfölj.	  MPT	  

förutsätter	  att	  en	  investerare	  är	  riskavert,	  vilket	  innebär	  att	  en	  investerare	  kommer	  att	  

föredra	  det	  alternativ	  med	  minst	  risk,	  givet	  att	  avkastningen	  är	  densamma.	  En	  investerare	  

kommer	  alltså	  bara	  acceptera	  en	  högre	  risk	  i	  utbyte	  mot	  högre	  avkastning	  (Markowitz,	  

1952).	  	  

	  

Mariathasan	  och	  Merrouche	  (2012)	  fastslår	  i	  sin	  rapport	  att	  bankernas	  möjlighet	  att	  

använda	  IRK-‐modeller	  ger	  bankerna	  incitament	  och	  möjlighet	  att	  mörka	  sina	  risker.	  De	  

menar	  att	  under	  normala	  förhållanden	  ger	  IRK-‐modeller	  utmärkt	  information	  om	  bankens	  

stabilitet,	  men	  i	  krissituation	  kan	  riskvikterna	  bli	  föremål	  för	  manipulation.	  Hoenig	  (2013)	  

menar	  att	  kapitalkraven	  inom	  Basel	  III	  endast	  skapar	  en	  illusion	  om	  att	  bankerna	  är	  

välkapitaliserade	  och	  hävdar	  att	  den	  faktiska	  kapitalnivån	  är	  betydligt	  lägre	  än	  vad	  bankerna	  

ger	  sken	  av.	  Fortsättningsvis	  menar	  Hoenig	  (2013)	  att	  balansräkningen	  i	  många	  fall	  

manipuleras	  i	  den	  mån	  att	  de	  riskvägda	  tillgångarna	  undervärderas,	  vilket	  bidrar	  till	  den	  

felaktiga	  bilden	  av	  att	  bankerna	  håller	  tillräckligt	  med	  kapital	  för	  att	  absorbera	  oväntade	  

förluster.	  Gertler	  et	  al.	  (2012)	  menar	  att	  när	  bankerna	  uppfattar	  sina	  risker	  som	  låga,	  strävar	  

de	  efter	  en	  större	  hävstång.	  Detta	  gör	  dock	  ekonomin	  mer	  sårbar	  vid	  en	  eventuell	  kris.	  

	  

Hakenes	  &	  Schnabel	  (2011)	  menar	  att	  riskhanteringssystem	  är	  resurskrävande.	  Bankernas	  

möjlighet	  att	  välja	  metod	  leder	  till	  asymmetrisk	  behandling	  av	  stora	  och	  små	  banker.	  Att	  

implementera	  en	  intern	  riskklassificeringsmetod	  är	  kostsamt,	  vilket	  avskräcker	  små	  banker	  

från	  att	  ansöka	  om	  tillstånd	  för	  IRK-‐modeller.	  Små	  banker	  tvingas	  då	  ta	  större	  risker	  för	  att	  

uppnå	  likvärdig	  avkastning,	  vilket	  då	  kan	  leda	  till	  att	  den	  finansiella	  stabiliteten	  hotas.	  Vidare	  

leder	  detta	  till	  oönskade	  förändringar	  i	  lånestruktur	  för	  bankerna.	  De	  banker	  som	  använder	  

sig	  av	  IRK-‐metoden	  har	  ett	  övertag	  gentemot	  övriga	  när	  det	  kommer	  till	  lån	  med	  lägre	  risk,	  

medan	  de	  banker	  som	  använder	  schablonmetoden	  har	  ett	  övertag	  vid	  lån	  med	  högre	  risk.	  	  
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3.	  Metod	  	  

Avsnittet	  avser	  att	  beskriva	  den	  metod	  som	  använts	  för	  att	  genomföra	  studien.	  Vidare	  

förklarar	  avsnittet	  studiens	  tillvägagångssätt	  samt	  dess	  validitet.	  Slutligen	  anges	  de	  

respondenter	  som	  har	  intervjuats.	  

3.1	  Val	  av	  metod	  

För	  att	  besvara	  vår	  frågeställning	  tillämpas	  en	  kvalitativ	  metod	  med	  abduktiv	  ansats.	  Med	  

abduktiv	  ansats	  menas	  att	  det	  utifrån	  den	  teorin	  som	  har	  lagt	  grunden	  för	  denna	  rapport	  

skapas	  hypoteser	  som	  tillsammans	  med	  de	  iakttagelser	  som	  redovisas	  i	  empirin	  leder	  fram	  

till	  konklusioner	  (Jacobsen,	  2002).	  Valet	  av	  abduktiv	  ansats	  motiveras	  av	  att	  det	  skapar	  en	  

möjlighet	  att	  ta	  in	  nya	  intryck	  och	  infallsvinklar	  under	  arbetets	  gång.	  Dessutom	  är	  abduktiv	  

ansats	  en	  metod	  som	  tillåter	  att	  kunskap	  är	  något	  som	  växer	  fram,	  enligt	  det	  

hermeneuretiska	  synsättet.	  Inom	  forskningen	  kring	  det	  synsättet	  benämns	  återkommande	  

den	  hermeneuretiska	  spiralen,	  vilken	  innebär	  att	  forskaren	  i	  sin	  studie	  börjar	  vid	  en	  viss	  

punkt	  och	  därefter	  låter	  tolkningen	  växa	  fram	  med	  hjälp	  av	  nya	  grunder	  (Alvesson	  och	  

Sköldberg,	  2008).	  

	  

Valet	  av	  kvalitativ	  metod	  beror	  på	  att	  i	  ämnet	  som	  behandlas	  eftersöks	  svar	  som	  är	  av	  en	  

beskrivande	  karaktär	  och	  syftet	  är	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  av	  verkligenheten.	  En	  

kvalitativ	  studie	  tillåter	  även	  respondenternas	  svar	  att	  tolkas	  vidare	  (Jacobsen,	  2002).	  	  

	  

3.2	  Sekundärdata	  

Sekundärdata	  innebär	  information	  som	  inhämtats	  av	  tidigare	  forskare.	  Fördelarna	  med	  detta	  

är	  många.	  I	  denna	  rapport	  har	  inhämtandet	  av	  sekundärdata	  motiverats	  genom	  att	  vi	  under	  

relativ	  tidspress	  sparat	  tid	  genom	  denna	  metod.	  Då	  kvaliteten	  av	  sekundärdata	  ofta	  är	  hög	  

är	  även	  det	  en	  bidragande	  faktor.	  Nackdelen	  med	  att	  använda	  dessa	  typer	  av	  källor	  är	  att	  

risken	  för	  misstolkningar	  ökar	  ju	  större	  avståndet	  från	  primärkällan	  är,	  samt	  att	  det	  är	  svårt	  

att	  granska	  kvaliteten	  på	  den	  källa	  som	  används	  (Bryman	  och	  Bell,	  2005).	  

	  

3.3	  Semistrukturerad	  intervju	  

Kvalitativa	  interjuver	  kan	  genomföras	  på	  två	  sätt,	  antingen	  strukturerat	  eller	  

semistrukturerat	  (Bryman	  och	  Bell,	  2005).	  I	  denna	  uppsats	  har	  samtliga	  intervjuer	  

genomförts	  på	  ett	  semistrukturerat	  sätt,	  vilket	  tillåter	  intervjuaren	  att	  anpassa	  intervjun	  
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efter	  konversationens	  gång,	  men	  tillåter	  även	  intervjuobjektet	  att	  tala	  fritt	  och	  själv	  påverka	  

innehållet.	  Detta	  genom	  att	  olika	  frågeområden	  behandlats	  under	  intervjuerna,	  istället	  för	  

att	  exakta	  frågor	  har	  ställts.	  Varför	  vi	  valt	  denna	  metod	  beror	  bland	  annat	  på	  att	  

respondenterna	  besitter	  en	  djup	  kunskap	  inom	  ämnesområdet,	  varpå	  vi	  ansett	  oss	  tjäna	  på	  

att	  de	  tillåtits	  prata	  om	  de	  vinklar	  och	  frågor	  som	  de	  ansett	  varit	  viktigast.	  En	  

semistrukturerad	  intervju	  gör	  att	  respondenten	  inte	  begränsas	  av	  intervjuarens	  frågor,	  utan	  

gör	  att	  respondenten	  kan	  lämna	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  (Bryman	  och	  Bell,	  2005).	  	  

	  

Intervjuerna	  har	  delats	  upp	  författarna	  emellan	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  en	  har	  lett	  intervjun	  

och	  en	  har	  fört	  anteckningar.	  Detta	  för	  att	  den	  ena	  parten	  ska	  ha	  kunnat	  fokusera	  på	  

intervjun	  och	  på	  att	  frågorna	  har	  blivit	  besvarade,	  medan	  den	  andra	  parten	  har	  getts	  

möjligheten	  att	  lyssna	  och	  ställa	  följdfrågor.	  Respondenterna	  har	  inledningsvis	  fått	  frågan	  

ifall	  de	  godkänt	  att	  samtalet	  spelats	  in	  samt	  getts	  möjligheten	  att	  få	  intervjun	  skickad	  till	  sig	  i	  

efterhand	  för	  godkännande.	  

	  

Respondenterna	  har	  endast	  blivit	  informerade	  om	  studiens	  syfte	  i	  förväg	  och	  ej	  fått	  ta	  del	  av	  

intervjufrågor.	  Detta	  för	  att	  undvika	  effekten	  att	  respondenterna	  svarar	  enligt	  vad	  de	  tror	  är	  

önskvärt	  (Bell,	  2006).	  

	  

Etiska	  aspekter	  är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  i	  alla	  undersökningar	  och	  särskilt	  viktigt	  i	  en	  

kvalitativ	  studie,	  eftersom	  respondenterna	  ger	  mycket	  av	  sig	  själva.	  Författarna	  har	  

respekterat	  respondenternas	  önskan	  att	  inte	  publicera	  vissa	  delar.	  Detta	  för	  att	  

respondenterna	  inte	  skall	  lida	  skada	  av	  intervjuerna.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  allt	  insamlat	  

material	  inte	  kan	  publiceras.	  Respondenterna	  har	  erbjudits	  att	  ta	  del	  av	  resultatet	  för	  att	  

undvika	  att	  de	  skulle	  känna	  sig	  felciterade.	  Samtliga	  intervjuer	  har	  tagit	  20-‐50	  minuter	  

vardera	  och	  ägt	  rum	  under	  april	  och	  maj	  2016.	  Alla	  intervjuer	  utom	  en	  har	  även	  spelats	  in	  för	  

att	  sedan	  transkriberas.	  

	  

3.4	  Urval	  av	  respondenter	  

Den	  empiriska	  studien	  består	  av	  intervjuer	  med	  både	  banker	  och	  andra	  aktörer.	  I	  urvalet	  av	  

respondenter	  har	  författarna	  haft	  som	  målsättning	  att	  höra	  parter	  med	  olika	  intressen	  i	  

frågan.	  Att	  de	  respondenter	  författarna	  valt	  att	  kontakta	  haft	  en	  gedigen	  erfarenhet	  och	  
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kunskap	  i	  frågan	  vi	  valt	  att	  behandla	  är	  också	  något	  som	  har	  varit	  centralt.	  Detta	  för	  att	  

skapa	  så	  stor	  trovärdighet	  som	  möjligt	  i	  det	  empiriska	  underlaget.	  

	  

3.5	  Respondenter	  	  

Anders	  Borg	  

Kinnevik	  –	  Styrelseledamot.	  Citigroup	  –	  Rådgivare	  

Daniel	  Boström	  

Finansinspektionen	  –	  modellexpert	  på	  Interna	  Modeller	  Bank	  

Martin	  Blåvarg	  

Handelsbanken	  –	  Head	  of	  group	  financial	  control	  

Francis	  Dallaire	  

Swedbank	  –	  Senior	  credit	  analyst	  	  

Tomas	  Edlund	  

Riksbanken	  –	  Adviser	  

Tom	  Kärrlander	  

Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  –	  Post-‐docforskare	  i	  finansiell	  historia	  samt	  teknologie	  doktor	  i	  

företagsekonomi	  	  

Jonny	  Sylvén	  

Bankföreningen	  –	  Head	  of	  Association	  of	  Swedish	  Covered	  Bond	  issuers	  	  
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4.	  Praktiskt	  ramverk	  

Avsnittet	  syftar	  till	  att	  ge	  läsaren	  en	  deskriptiv	  bakgrund	  till	  ämnet	  samt	  hur	  reglerna	  kring	  

kapitaltäckning	  har	  utvecklats.	  Det	  ger	  även	  en	  bakgrund	  till	  Baselregelverket	  som	  är	  

centralt	  för	  studien.	  

4.1	  Basel	  I	  

För	  att	  undvika	  framtida	  finansiella	  kriser	  och	  skapa	  en	  internationell	  samverkan	  och	  

harmoni	  avseende	  bankers	  finansiella	  stabilitet	  grundades	  Baselkommittén	  som	  skulle	  verka	  

för	  ett	  internationellt	  ramverk.	  Kommittén	  har	  ingen	  formell	  makt,	  men	  tanken	  med	  

regelverken	  de	  framställer	  är	  att	  de	  ska	  appliceras	  av	  medlemsländerna.	  Detta	  är	  en	  

organisation	  som	  arbetar	  för	  att	  främja	  internationell	  samverkan	  mellan	  internationella	  

finansiella	  institutioner	  och	  centralbanker.	  1988	  grundade	  kommittén	  regelverket	  som	  fick	  

namnet	  Basel	  I.	  Syftet	  med	  regelverket	  var	  dels	  att	  möjliggöra	  konkurrens	  mellan	  finansiella	  

institutioner	  i	  olika	  länder	  och	  dels	  att	  öka	  bankers	  soliditet	  genom	  att	  tvinga	  dem	  att	  hålla	  

mer	  eget	  kapital.	  Mer	  specifikt	  skulle	  bankerna	  sträva	  efter	  att	  hålla	  åtta	  procent	  eget	  

kapital	  som	  en	  buffert	  mot	  den	  kredit-‐,	  marknads-‐	  och	  operativa	  risk	  som	  de	  exponerade	  sig	  

emot.	  (Bank	  for	  international	  settlements,	  2015)	  

	  

4.2	  Basel	  II	  

4.2.1	  Regelverkets	  utformning	  

2004	  publicerades	  Basel	  II	  som	  specificerade	  och	  utvidgade	  regelverket	  ytterligare.	  Dessa	  

regler	  infördes	  av	  EU	  genom	  EG-‐direktiv	  som	  idag	  är	  bindande	  för	  Sverige.	  Lagen	  trädde	  i	  

kraft	  1	  feb	  2007	  (Finansinspektionen,	  2007:1).	  Basel	  II	  bygger	  på	  tre	  pelare.	  Den	  första	  

pelaren	  innefattar	  regler	  kring	  kapitalkrav	  som	  i	  sin	  tur	  anger	  de	  olika	  risktyper	  som	  ska	  

beaktas,	  däribland	  kreditrisk	  (Basel	  Committee	  on	  Banking	  Supervision,	  2015).	  Förändringen	  

i	  kapitalkrav	  för	  kreditrisk	  innebar	  att	  bankerna	  gavs	  möjligheten	  att	  själva	  riskklassificera	  

sina	  tillgångar	  genom	  antingen	  schablonmetoden	  eller	  någon	  av	  IRK-‐metoderna.	  Bankerna	  

kunde	  därmed	  välja	  på	  tre	  olika	  metoder	  för	  denna	  beräkning;	  schablonmetoden,	  

grundläggande	  intern	  riskklassificeringsmetod	  eller	  avancerad	  riskklassificeringsmetod	  

(Finansinspektionen,	  2006:1).	  

	  

Schablonmetoden	  innebär	  att	  företagen	  hänför	  sina	  exponeringar	  till	  föreskrivna	  

exponeringsklasser.	  Därefter	  ges	  respektive	  exponering	  en	  riskvikt	  i	  enlighet	  med	  dess	  
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exponeringsklass.	  Varje	  riskklass	  delas	  i	  sin	  tur	  upp	  i	  olika	  riskvikter,	  som	  ska	  motsvara	  

låntagarens	  kreditbetyg	  som	  satts	  av	  kreditvärderingsföretaget	  (EU-‐kommissionen,	  2006).	  

För	  att	  beräkna	  kapitaltäckningskravet	  multipliceras	  enligt	  schablonmetoden	  

exponeringsbeloppet	  (EAD)	  med	  den	  aktuella	  riskvikten.	  Därefter	  sätts	  lånet	  i	  relation	  till	  

kapitaltäckningskravet	  om	  åtta	  procent,	  (Finansinspektionen,	  2006).	  

	  

Grundläggande	  och	  avancerad	  internriskklassificeringsmetod	  kan	  företag	  (banker,	  

kreditinstitut	  och	  värdepappersbolag),	  i	  enlighet	  med	  pelare	  1	  i	  Baselregelverket,	  ansöka	  om	  

till	  Finansinspektionen	  som	  ger	  dem	  möjlighet	  att	  själva	  med	  interna	  modeller	  få	  beräkna	  

kapitalkravet	  för	  kreditrisk	  (Finansinspektionen,	  2007).	  Den	  grundläggande	  metoden	  innebär	  

att	  företagen	  själva	  endast	  beräknar	  sannolikheten	  för	  fallissemang,	  PD,	  och	  använder	  sig	  av	  

externa	  parametrar	  givna	  av	  Finansinspektionen	  utöver	  det.	  

	  

Den	  avancerade	  metoden	  innebär	  att	  företagen	  själva	  beräknar	  estimat	  för	  respektive	  

riskdimension.	  Dels	  sannolikhet	  för	  fallissemang	  (PD)	  justerat	  med	  löptid	  (M)	  som	  anger	  

sannolikheten	  att	  motparten	  inte	  kommer	  kunna	  fullgöra	  sina	  betalningsförpliktelser	  givet	  

en	  viss	  löptid.	  Sedan	  beräknar	  de	  även	  förlust	  vid	  fallissemang	  (LGD)	  som	  anger	  den	  förlust	  

som	  kreditgivaren	  gör	  vid	  ett	  eventuellt	  fallissemang	  hos	  låntagaren.	  Baserat	  på	  dessa	  

skattningar	  samt	  en	  given	  riskviktsformel	  given	  av	  Finansinspektionen	  beräknas	  utifrån	  det	  

en	  riskvikt	  för	  exponeringarna.	  Denna	  multipliceras	  med	  exponeringsbeloppet	  samt	  justeras	  

med	  konverteringsfaktorn	  (KF)	  som	  är	  en	  faktor	  som	  reflekterar	  över	  eventuellt	  outnyttjat	  

disponibelt	  belopp	  som	  låntagaren	  kan	  förväntas	  utnyttja	  under	  ekonomiska	  

nedgångsperioder.	  Därigenom	  erhålls	  det	  riskvägda	  exponeringsbeloppet	  (EAD)	  för	  kreditrisk	  

som	  anger	  exponeringens	  storlek	  vid	  ett	  eventuellt	  fallissemang	  hos	  låntagaren.	  

Multiplicering	  av	  dessa	  tre	  anger	  den	  totala	  förväntade	  förlusten,	  (Finansinspektionen,	  

2007).	  Bankerna	  kan	  alltså	  påverka	  riskklassificeringen	  i	  större	  utsträckning	  genom	  denna	  

metod	  (Finansinspektionen,	  2016:3).	  

	  

PD	  *	  LGD	  *	  EAD	  =	  förväntad	  förlust	  

	  

Inom	  Basel	  II	  skapades	  även	  ett	  direktiv,	  som	  kallas	  CRD	  alternativt	  

kapitaltäckningsdirektivet,	  som	  anger	  minimikravet	  på	  kapitalbasens	  storlek	  inom	  finansiella	  
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institut.	  CRD	  är	  EU:s	  kapitaltäckningsdirektiv	  och	  står	  för	  Capital	  Requirement	  Directive.	  

Direktivet	  anger	  storleken	  på	  den	  kaptitalbas	  som	  krävs	  för	  att	  kreditinstitut	  skall	  kunna	  

absorbera	  oväntade	  förluster.	  (Finansinspektionen,	  U.Å.)	  

	  

4.2.2	  Regelverkets	  inverkan	  på	  det	  svenska	  banksystemet	  

Vad	  IRK-‐metoden	  innebär	  mer	  konkret	  är	  att	  bankerna	  först	  får	  beräkna	  risken	  i	  sina	  

tillgångar	  och	  därefter	  beräkna	  kapitalkravet	  utifrån	  de	  riskvägda	  tillgångarna,	  

kärnprimärkapitalrelation.	  Hur	  de	  olika	  kapitaltäckningsmåtten,	  både	  beräknat	  relaterat	  till	  

riskvägda	  tillgångar	  respektive	  totala	  tillgångar,	  sett	  ut	  sedan	  2008,	  det	  vill	  säga	  efter	  

implementeringen	  av	  Basel	  II,	  illustreras	  nedan	  (bild	  1).	  (Riksbanken,	  2015)	  

	  

Bild	  1.	  Kärnprimärkapitalrelation	  I	  förhållande	  till	  bruttosoliditet	  

	  

Källa:	  Riksbanken,	  2015	  

	  

Bankernas	  möjlighet	  att	  själva	  bedöma	  sina	  kreditrisker	  har	  bemötts	  av	  en	  del	  kritik,	  bland	  

annat	  av	  ekonomijournalisten	  Andreas	  Cervenka	  (2016)	  som	  hänvisar	  till	  Bild	  1.	  Där	  

redovisas	  bankernas	  kärnprimärkapitalrelation	  och	  bruttosoliditet,	  kapitaltäckning	  av	  totala	  

tillgångar.	  Av	  bilden	  framgår	  att	  kärnprimärkapitalrelationen	  har	  ökat	  från	  8	  till	  18	  procent	  

från	  2008	  till	  2015,	  medan	  ökningen	  i	  förhållande	  till	  totala	  tillgångar	  endast	  varit	  0,7	  

procentenheter,	  från	  3	  till	  3,7	  procent	  under	  samma	  tidsperiod.	  Förklaringen	  till	  detta,	  i	  alla	  

fall	  om	  man	  frågar	  bankerna	  själva,	  menar	  Cervenka,	  är	  att	  bankerna	  har	  blivit	  säkrare	  och	  

att	  risken	  i	  deras	  utlåning	  minskat	  markant.	  Cervenka	  menar	  däremot	  att:	  
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”Riskvikter	  erbjuder	  ungefär	  lika	  bra	  skydd	  som	  att	  hålla	  en	  papperstidning	  över	  huvudet	  i	  en	  

tornado.”	  –	  Andreas	  Cervenka	  

	  

Riksbanken	  skriver	  i	  stabilitetsrapport	  2015:2	  att	  bankernas	  ökande	  

kärnprimärkapitalrelation	  huvudsakligen	  kan	  förklaras	  genom	  att	  riskvikterna	  har	  sjunkit	  och	  

inte	  genom	  att	  kapitalet	  har	  ökat.	  Förändringen	  av	  detta	  har	  skett	  i	  takt	  med	  att	  bankerna	  

tillåtits	  börja	  använda	  interna	  risklassificeringsmetoder	  för	  stora	  delar	  av	  deras	  

låneportföljer	  genom	  de	  nya	  reglerna	  i	  Basel	  II	  (Riksbanken,	  2015).	  Cervenka	  (2016)	  menar	  

att	  ett	  problem	  med	  bankernas	  interna	  modeller	  är	  att	  de	  lämnar	  stort	  utrymme	  för	  egna	  

tolkningar.	  Bankernas	  motståndskraft	  beror	  till	  hög	  grad	  av	  andelen	  kapital	  som	  hålls	  och	  att	  

beräkningen	  av	  detta	  överlämnats	  till	  bankerna	  själva	  menar	  Cervenka	  är	  oroande,	  särskilt	  

eftersom	  de	  har	  incitament	  att	  lura	  systemet.	  När	  bankerna	  tar	  större	  risker	  krävs	  att	  

bankerna	  håller	  mer	  kapital	  i	  kapitalbasen.	  

	  

Att	  bankernas	  aktievärde	  skulle	  sjunka	  med	  högre	  kapitalisering	  avfärdar	  Cervenka	  (2016)	  

med	  motiveringen	  att	  bankerna	  skulle	  bli	  stabilare	  och	  mindre	  riskfyllda.	  Således	  skulle	  

aktieägarna	  äga	  en	  säkrare	  tillgång.	  Avkastningen	  på	  kapitalet	  skulle	  visserligen	  bli	  lägre,	  

men	  den	  ökade	  stabiliteten	  i	  banken	  skulle	  kunna	  motivera	  en	  ökning	  av	  börsvärdet.	  

	  

4.3	  Basel	  III	  

Basel	  III	  är	  en	  vidareutveckling	  av	  de	  tidigare	  regelverken	  och	  är	  ännu	  under	  utveckling.	  1	  

januari	  2014	  infördes	  nya	  kapitaltäckningsregler	  i	  Sverige	  som	  var	  en	  implementering	  av	  den	  

första	  delen	  av	  Basel	  III.	  Basel	  III	  syftar	  bland	  annat	  till	  att	  bankerna	  ska	  hålla	  mer	  och	  bättre	  

kapital	  för	  att	  kunna	  absorbera	  oväntade	  förluster	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  (EU	  kommissionen,	  

2013)	  	  

	  

CRD	  III	  är	  ett	  ändringsdirektiv	  av	  det	  tidigare	  nämnda	  CRD.	  CRR	  och	  CRD	  IV	  är	  ännu	  endast	  

ett	  förslag	  som	  avser	  både	  förändringar	  av	  kapitaltäcknings-‐	  och	  likviditetsreglerna.	  CRR	  är	  

den	  kapitaltäckningsförordning	  som	  bland	  annat	  anger	  hur	  rapportering	  till	  övervakande	  

myndighet	  ska	  ske	  samt	  vad	  som	  ska	  anges.	  CRR	  är	  direkt	  tillämplig	  och	  behöver	  inte	  

implementeras	  i	  nationell	  rätt,	  utan	  kommer	  att	  gälla	  för	  samtliga	  medlemsländer	  i	  EU.	  CRD	  
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IV	  är	  baserat	  på	  de	  regler	  som	  framgår	  av	  Basel	  III	  och	  syftar	  till	  att	  stärka	  banksektorn.	  

Banksektorn	  skall	  klara	  av	  finansiell	  stress	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  tidigare	  samt	  kunna	  fortsätta	  

att	  finansiera	  ekonomisk	  aktivitet	  och	  tillväxt.	  (EU	  kommissionen,	  2015)	  

	  

De	  ändringar	  som	  påverkat	  Sverige	  är	  bland	  annat	  att	  exponeringsbeloppet	  och	  inte	  

kapitalbasen	  skall	  redovisas,	  att	  riskvikter	  för	  bolån	  respektive	  företagsutlåning	  har	  

förändrats	  samt	  förändringarna	  i	  och	  med	  de	  nya	  risk-‐	  och	  löptidsgolven	  som	  syftar	  till	  att	  

skärpa	  kraven	  på	  bankernas	  PD-‐estimat	  (Riksbanken,	  2016).	  Finansinspektionen	  

presenterade	  i	  mars	  2016	  två	  olika	  metoder	  som	  syftar	  till	  att	  bankerna	  skall	  ha	  högre	  

kapitalkrav	  för	  företagsexponeringar.	  Dessa	  metoder	  gäller	  för	  de	  banker	  som	  använder	  sig	  

av	  IRK-‐metoden	  och	  förväntas	  träda	  i	  kraft	  under	  2016.	  Den	  ena	  metoden	  syftar	  till	  att	  

bankerna	  skall	  vara	  försiktigare	  i	  sin	  beräkning	  av	  kapitalkrav	  och	  därmed	  skall	  se	  åtminstone	  

ett	  år	  under	  en	  femårsperiod	  som	  ett	  nedgångsår	  (Finansinspektionen,	  2016:1).	  Den	  andra	  

metoden	  gäller	  de	  banker	  som	  använder	  avancerad	  IRK-‐metod.	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  ett	  

löptidsgolv	  på	  2,5	  år	  för	  företagsexponeringar	  införs	  (Finansinspektionen,	  2016:2).	  

	  

Förutom	  kapitaltäckning	  finns	  det	  en	  rad	  andra	  metoder	  inom	  Baselregelverket	  som	  syftar	  

till	  att	  stärka	  bankernas	  finansiella	  stabilitet.	  Dels	  två	  likviditetsmått,	  LCR	  och	  NSFR.	  

LCR	  –	  Liquidity	  coverage	  ratio	  är	  ett	  likviditetsmått	  som	  kräver	  att	  banken	  ska	  ha	  en	  

likviditetsbuffert	  motsvarande	  nettoutflödet	  av	  pengar	  under	  30	  dagar	  i	  ett	  finansiellt	  

stressat	  scenario.	  Detta	  har	  implementerats	  i	  Sverige.	  (Riksbanken,	  2011;	  Riksbanken,	  2015)	  

NSFR	  –	  Net	  stable	  funding	  ratio	  är	  ett	  strukturellt	  likviditetsmått	  som	  kräver	  att	  den	  stabila	  

finansieringen	  i	  banken	  ska	  vara	  större	  än	  bankens	  behov	  av	  stabil	  finansiering.	  NSFR	  anger	  

hur	  många	  procent	  av	  olika	  typer	  av	  skulder	  som	  anses	  vara	  stabila	  och	  hur	  många	  procent	  

av	  olika	  typer	  av	  tillgångar	  som	  anses	  behöva	  stabil	  finansiering.	  NSFR	  har	  ännu	  inte	  

implementerats	  i	  Sverige.	  (Riksbanken,	  2011:	  Riksbanken,	  2015)	  

	  

Vidare	  har	  ett	  stabilitetsmått	  kallat	  TLAC	  –	  Total	  loss	  absorbing	  capacity	  skapats.	  Det	  innebär	  

att	  bankerna	  ska	  ha	  en	  förlustabsorberande	  kapacitet	  på	  16	  procent	  av	  riskvägda	  tillgångar	  

och	  6	  procent	  av	  totala	  tillgångar.	  (Riksbanken,	  2011;	  Riksbanken,	  2015).	  Ett	  annat	  

stabilitetsmått	  som	  införts	  är	  leverage	  ratio/	  bruttosoliditetskrav	  som	  anger	  bankernas	  

skuldsättningsgrad	  baserat	  på	  totala	  tillgångar.	  Sedan	  2015	  behöver	  bankerna	  redovisa	  detta	  
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nyckeltal	  men	  något	  krav	  avseende	  nivå	  finns	  ännu	  inte.	  Det	  är	  dock	  något	  som	  Riksbanken	  

förslår	  och	  rekommenderar	  att	  det	  ska	  implementeras	  (Riksbanken,	  2011).	  

	  

Slutligen	  har	  ett	  krishanteringsdirektiv	  kallat	  BRRD	  –	  The	  bank	  recovery	  and	  resolution	  

directive,	  ett	  EU-‐direktiv	  implementerats	  i	  Sverige	  sedan	  den	  1	  januari	  2015.	  Direktivet	  

behandlar	  bland	  annat	  hur	  länderna	  ska	  agera	  förebyggande	  för	  att	  undvika	  att	  bankerna	  får	  

problem	  och	  hur	  en	  avveckling	  av	  en	  bank	  skall	  hanteras.	  	  BRRD	  syftar	  också	  till	  att	  privata	  

investerare	  skall	  ta	  på	  sig	  de	  kostnader	  som	  uppstår	  om	  en	  bank	  hamnar	  i	  problem.	  För	  

bankerna	  har	  direktivet	  bland	  annat	  inneburit	  att	  de	  har	  fått	  skriva	  återhämtningsplaner	  och	  

göra	  avsättningar	  till	  en	  resolutionsfond	  (PWC,	  2014).	  

	   	  



	   19	  

5	  Empiri	  

Avsnittet	  behandlar	  de	  empiriska	  resultat	  som	  inhämtats,	  genom	  att	  de	  intervjuer	  som	  

genomförts	  med	  angivna	  respondenter	  redovisas.	  

5.1	  Kapital	  

5.1.1	  Kapitaltäckning	  nu	  och	  då	  

Innan	  Basel	  II	  implementerades	  i	  Sverige	  var	  kapitaltäckning	  ett	  betydligt	  mer	  fyrkantigt	  

instrument.	  På	  frågan	  hur	  de	  nya	  Baselregelverken	  har	  förändrat	  bankernas	  arbete	  svarar	  

våra	  respondenter	  som	  företräder	  banker	  följande.	  

	  

Basel	  II	  och	  III	  har	  medfört	  väldigt	  stora	  förändringar	  för	  bankerna.	  Implementeringen	  av	  

framförallt	  Basel	  II,	  som	  anses	  vara	  en	  större	  förändring	  än	  Basel	  III,	  jämförs	  med	  en	  

revolution	  för	  bankerna	  när	  det	  gäller	  beräkning	  av	  kapitaltäckning,	  menar	  Francis	  Dallaire,	  

Swedbank.	  Martin	  Blåvarg,	  Handelsbanken,	  menar	  att	  IRK-‐metoden	  var	  en	  stor	  förändring	  

och	  en	  stor	  skillnad	  mot	  tidigare	  var	  att	  gå	  från	  fyra	  kapitaltäckningsgrupper	  till	  att	  behöva	  

beräkna	  LGD,	  EAD	  och	  PD.	  Dessa	  omfattande	  förändringar	  i	  bankernas	  arbete	  har	  kommit	  

att	  påverka	  hela	  affären	  och	  marknadens	  funktionssätt,	  hävdar	  Jonny	  Sylvén,	  

Bankföreningen.	  	  

	  

Vidare	  ställs	  frågan	  om	  de	  interna	  riskklassificeringsmetoderna	  innebär	  att	  bankerna	  idag	  

står	  bättre	  rustade	  inför	  en	  framtida	  kris	  än	  vad	  man	  gjorde	  innan	  Basel	  II	  infördes.	  

	  

Blåvarg	  menar	  att	  internratingklassificering	  redan	  fanns	  för	  uppföljning	  innan	  Basel	  II	  

implementerades,	  men	  att	  det	  har	  kommit	  att	  spela	  större	  roll	  nu.	  Nu	  finns	  det	  en	  

finfördelad	  fördelning	  beroende	  på	  riskklassificering,	  till	  skillnad	  från	  tidigare	  då	  

kapitalkravet	  på	  ett	  lån	  till	  företag	  var	  samma	  för	  alla	  lån,	  vilket	  är	  positivt	  eftersom	  det	  

leder	  till	  en	  mer	  korrekt	  prissättning	  av	  krediterna.	  	  

	  

Bankerna	  står	  bättre	  rustade	  inför	  en	  potentiell	  kris	  i	  dagsläget	  än	  tidigare,	  vilket	  kan	  

förklaras	  av	  att	  de	  generella	  kapitalkraven	  har	  stigit	  och	  att	  bankernas	  genomsnittliga	  risker	  

har	  blivit	  lägre.	  Blåvarg	  menar	  vidare	  att	  IRK-‐modellerna	  gör	  att	  bankerna	  har	  bättre	  insyn	  

och	  kontroll	  och	  att	  det	  är	  något	  som	  glöms	  bort	  i	  den	  allmänna	  debatten,	  en	  effekt	  som	  är	  

svår	  att	  kvantifiera.	  
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5.1.2	  Andra	  alternativ	  och	  andra	  risker	  

Vidare	  har	  respondenterna	  fått	  frågan	  vilka	  andra	  risker	  som	  finns	  i	  det	  svenska	  

banksystemet	  samt	  vilka	  andra	  metoder,	  förutom	  kapitaltäckningsregler	  som	  finns	  för	  att	  

främja	  bankernas	  finansiella	  stabilitet.	  

	  

Ett	  exempel	  på	  att	  kapitalisering	  inte	  nödvändigtvis	  är	  det	  optimala	  verktyget	  är	  Kaupthing	  

Bank	  som	  gick	  i	  konkurs	  trots	  att	  banken	  var	  väl	  kapitaliserad.	  Där	  var	  det	  istället	  brist	  på	  

förtroende	  från	  kunder	  som	  var	  avgörande.	  Ett	  annat	  exempel	  där	  nuvarande	  

kapitaltäckningsregler	  inte	  skyddar	  banken	  från	  den	  totala	  riskexponeringen	  är	  bolån.	  Sylvén	  

menar	  att	  det	  i	  princip	  inte	  är	  någon	  kreditrisk	  för	  banken	  att	  låna	  ut	  pengar	  till	  en	  bostad,	  

utan	  att	  risken	  återfinns	  i	  skillnaden	  i	  löptid	  avseende	  åtagandet	  till	  kunden	  och	  

finansieringen	  av	  det	  hela,	  så	  kallad	  funding	  risk.	  Detta	  innebär	  att	  banken	  har	  betydligt	  

längre	  löptider	  på	  tillgångssidan	  än	  vad	  man	  har	  på	  upplåningssidan.	  

	  

Dallaire	  anser	  att	  skärpta	  kapitaltäckningskrav	  är	  rätt	  metod	  för	  att	  få	  bankerna	  att	  hålla	  mer	  

kapital,	  vilket	  även	  har	  skett	  på	  grund	  av	  regelförändringar.	  Staten	  har	  inte	  längre	  samma	  

möjligheter	  att	  rädda	  banker	  i	  och	  med	  BRRD.	  Blåvarg	  å	  andra	  sidan	  hävdar	  att	  han	  har	  svårt	  

att	  tro	  att	  ledningen	  i	  en	  bank	  räknar	  med	  statligt	  stöd.	  Den	  stora	  anledningen	  är	  att	  

ledningen	  driver	  banken	  i	  aktieägarnas	  intresse	  och	  det	  finns	  ingen	  aktieägare	  som	  vill	  att	  

banken	  skall	  få	  problem	  och	  därmed	  behöva	  stöd	  från	  staten.	  Fortsättningsvis	  framhäver	  

Anders	  Borg	  att	  kapitaltäckningsreglerna	  bör	  kompletteras	  med	  andra	  typer	  av	  regler.	  Han	  

nämner	  likviditetskrav,	  leverage	  ratio,	  amorteringskrav	  och	  begränsning	  av	  ränteavdrag	  som	  

tänkbara	  metoder	  för	  att	  komplettera	  kapitaltäckningsreglerna	  och	  menar	  att	  det	  finns	  ett	  

behov	  av	  att	  göra	  det.	  

	  

”Bankerna	  vill	  ju	  generellt	  inte	  ha	  så	  mycket	  regler…//…	  	  men	  jag	  tror	  att	  det	  är	  nödvändigt	  

att	  man	  har	  en	  rad	  olika	  sådana	  begränsningar.”	  –	  Anders	  Borg	  

	  

5.1.3	  Kapitalnivåer	  

Följande	  har	  frågan	  ställts	  angående	  vilka	  kapitalnivåer	  som	  bör	  anses	  rimliga	  samt	  hur	  de	  

fördelaktigen	  bör	  vara	  uppbyggda.	  
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Bruttosoliditeten	  i	  bankerna	  varit	  relativt	  konstant	  de	  senaste	  åren	  medan	  

kärnprimärkapitalrelationen	  har	  ökat	  markant.	  Dessa	  siffror	  bör	  tolkas	  som	  att	  riskvikterna	  

har	  gått	  ner	  och	  att	  den	  mätta	  risken	  är	  lägre,	  vilket	  gör	  att	  det	  ser	  ut	  som	  att	  bankerna	  

håller	  mer	  kapital,	  menar	  Daniel	  Boström,	  Finansinspektionen.	  En	  förklaring	  är	  att	  

fastighetspriserna	  stigit,	  framförallt	  relativt	  andra	  sektorer,	  och	  att	  fastigheter	  dessutom	  har	  

lägre	  riskvikt	  än	  andra	  sektorer	  inom	  företagssegmentet.	  Boström	  menar	  dock	  att	  det	  är	  

svårt	  att	  avgöra	  om	  det	  endast	  ger	  sken	  av	  att	  vara	  bra	  eller	  om	  det	  faktiskt	  är	  bra.	  

	  

Sylvén	  skiljer	  på	  kapital	  och	  kapitalkrav	  och	  menar	  att	  det	  är	  bra	  att	  det	  finns	  kapital	  i	  

bankerna,	  men	  att	  det	  nödvändigtvis	  inte	  är	  bra	  med	  kapitalkrav.	  Att	  ha	  högre	  kapitalkrav	  

ger	  inte	  en	  säkrare	  bank	  per	  definition.	  Två	  de	  facto	  likvärdiga	  banker	  kan	  ha	  olika	  

kapitaltäckningskrav	  på	  grund	  av	  de	  rådande	  reglerna	  kring	  riskviktning.	  Det	  betyder	  inte	  att	  

den	  ena	  banken	  står	  bättre	  rustad	  än	  den	  andra.	  Det	  finns	  dessutom	  andra	  viktiga	  sätt	  att	  

stärka	  bankerna,	  exempelvis	  genom	  att	  ha	  mer	  likviditet.	  	  Regleringarna	  kring	  

kapitaltäckning	  och	  likviditetshantering	  samt	  att	  bankerna	  sannolikt	  tar	  mindre	  risker	  idag	  

bidrar	  till	  att	  de	  står	  bättre	  rustade	  idag.	  Dock	  tror	  Sylvén	  att	  bankerna	  hade	  agerat	  på	  ett	  

förnuftigt	  sätt	  kring	  risktagande	  även	  utan	  dessa	  kapitalkrav,	  men	  att	  det	  självklart	  är	  bra	  

med	  kapitalkrav,	  då	  det	  skapar	  incitament	  för	  bankerna	  att	  hålla	  kapital.	  Bankernas	  

kapitalnivåer	  hade	  sannolikt	  varit	  betydligt	  lägre	  annars.	  

	  

Sylvén	  menar	  att	  bankerna	  är	  mer	  än	  tillräckligt	  kapitaliserade.	  Om	  en	  bank	  fylls	  upp	  med	  

kapital	  så	  är	  det	  alltid	  någon	  som	  äger	  kapitalet	  och	  den	  aktören	  kommer	  att	  kräva	  

avkastning	  på	  sitt	  kapital,	  annars	  placeras	  pengarna	  någon	  annanstans.	  Ju	  mer	  kapitaliserade	  

bankerna	  är,	  desto	  större	  vinster	  måste	  de	  därför	  göra.	  I	  det	  resonemanget	  följer	  att	  om	  

bankerna	  ska	  vara	  välkapitaliserade	  måste	  de	  därför	  ta	  större	  risker	  än	  de	  gör	  i	  dagsläget	  för	  

att	  tjäna	  mer	  pengar.	  Det	  är	  inte	  säkert	  att	  mer	  kapitaliserade	  banker	  leder	  till	  att	  

banksystemet	  blir	  mindre	  riskfyllt,	  utan	  att	  effekten	  kan	  bli	  den	  motsatta.	  Det	  är	  lätt	  att	  

hävda	  att	  kapitalkraven	  måste	  höjas,	  men	  det	  måste	  finnas	  en	  förståelse	  för	  varför	  

kapitalkraven	  över	  huvud	  taget	  existerar.	  Tomas	  Edlund,	  Riksbanken,	  understryker	  att	  

kapitalkrav	  och	  bankernas	  kapitalnivåer	  är	  väldigt	  viktiga	  för	  den	  finansiella	  stabiliteten,	  

eftersom	  bankernas	  förluster	  tas	  upp	  av	  kapitalet.	  Har	  bankerna	  mer	  kapital	  står	  de	  bättre	  

rustade	  för	  olika	  typer	  av	  finansiell	  stress.	  
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Banker	  är	  huvudsakligen	  privatägda,	  men	  de	  är	  hårt	  reglerade,	  eftersom	  de	  har	  en	  

samhällsbärande	  funktion.	  Av	  den	  anledningen	  är	  det	  viktigt	  att	  bankerna	  har	  en	  hög	  andel	  

eget	  kapital,	  men	  att	  det	  spelar	  mindre	  roll	  om	  det	  uppnås	  genom	  krav	  eller	  på	  annat	  sätt.	  

Ifall	  bankerna	  själva	  ansåg	  att	  detta	  var	  viktigt	  hade	  inte	  kapitalkrav	  behövts	  i	  lika	  stor	  

utsträckning,	  men	  Edlund	  menar	  att	  kapitalkrav	  är	  nödvändigt,	  då	  bankerna	  av	  flera	  olika	  

anledningar	  inte	  håller	  tillräckligt	  med	  kapital.	  Alla	  människor	  vill	  ha	  avkastning	  på	  sina	  

pengar	  och	  att	  detta	  även	  gäller	  för	  bankerna.	  Hur	  stor	  bankernas	  avkastning	  bör	  vara	  går	  

att	  diskutera,	  men	  ur	  ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv	  vore	  det	  möjligtvis	  bättre	  om	  

bankerna	  accepterade	  en	  lägre	  avkastning.	  

	  

Blåvarg	  menar	  att	  ifall	  Finansinspektionen	  vill	  att	  kapital	  i	  bankerna	  borde	  höjas	  så	  bör	  det	  

totala	  kapitalkravet	  höjas,	  utan	  att	  fördelningen	  mellan	  hög	  och	  låg	  risk	  förändras.	  Det	  är	  lätt	  

att	  införa	  ett	  golv,	  men	  att	  det	  påverkar	  de	  kunder	  med	  låg	  risk	  och	  inte	  nödvändigtvis	  de	  

med	  högre	  risk.	  Boström	  håller	  med	  om	  att	  det	  råder	  oenigheter	  om	  vilka	  kapitalnivåer	  som	  

anses	  rimliga	  och	  att	  det	  kan	  vara	  föremål	  för	  diskussion,	  men	  menar	  samtidigt	  att	  

Finansinspektionens	  utgångspunkt	  är	  att	  gällande	  kapitalkrav	  är	  rimliga.	  

	  

5.1.4	  Riskaptit	  

Slutligen	  ställs	  frågan	  hur	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  har	  påverkat	  bankernas	  

verksamhet	  gällande	  riskaptit.	  

	  

Enligt	  Dallaire	  har	  bankernas	  riskaptit	  troligen	  minskat,	  eftersom	  bankerna	  är	  mer	  medvetna	  

om	  sina	  risker	  idag	  än	  tidigare.	  IRK-‐modellerna	  kan	  prissätta	  olika	  risknivåer	  på	  ett	  bättre	  

sätt,	  vilket	  leder	  till	  att	  högriskkunder	  har	  svårare	  relativt	  andra	  att	  få	  ett	  banklån	  idag.	  

Dallaire	  menar	  att	  IRK-‐modellen	  är	  tillräckligt	  komplex	  för	  att	  göra	  en	  god	  bedömning,	  men	  

att	  modellen	  endast	  tar	  hänsyn	  till	  de	  viktigaste	  riskerna.	  Edlund	  nämner	  att	  det	  finns	  

undersökningar	  som	  visar	  på	  att	  bankernas	  riskaptit	  ökar	  när	  kapitalkraven	  skärps,	  men	  att	  

höjda	  kapitalkrav	  leder	  till	  större	  förändring	  i	  bankernas	  kapitalnivåer,	  vilket	  innebär	  att	  det	  

ur	  ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv	  är	  bättre	  att	  höja	  kapitalnivåerna	  än	  att	  inte	  göra	  det.	  

	  

Blåvarg	  menar	  att	  bankerna	  får	  inrikta	  verksamheten	  mot	  lågriskverksamhet	  när	  
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kapitalkraven	  ökar	  för	  att	  upprätthålla	  avkastningen	  och	  att	  intjäningen	  måste	  bli	  större,	  

vilket	  görs	  genom	  att	  bankerna	  tar	  ut	  högre	  marginaler	  på	  sin	  utlåning.	  Detta	  är	  något	  som	  

har	  skett	  sedan	  finanskrisen.	  Bankernas	  klientportföljer	  har	  troligen	  inte	  förändrats	  

nämnvärt	  sedan	  implementeringen	  av	  Basel	  II.	  I	  alla	  fall	  inte	  ur	  ett	  efterfrågeperspektiv,	  

eftersom	  bankernas	  kunder	  har	  för	  låg	  kännedom	  om	  IRK-‐modellen.	  Istället	  är	  

kundrelationen	  och	  vad	  banken	  signalerar	  faktorer	  som	  kan	  ha	  påverkat	  bankernas	  

klientportföljer.	  Implementering	  av	  IRK-‐modellen	  har	  dock	  lett	  till	  en	  annorlunda	  

prissättning,	  men	  det	  har	  sannolikt	  inte	  haft	  särskilt	  stor	  påverkan.	  	  

	  

Sylvén	  ställer	  sig	  kritisk	  till	  uppfattningen	  att	  om	  en	  bank	  blir	  bättre	  kapitaliserad	  kommer	  

risken	  i	  banken	  att	  sjunka	  och	  då	  kan	  aktieägarna	  acceptera	  lägre	  vinster.	  Det	  är	  ett	  felaktigt	  

tankesätt.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  aktieinvesterare	  tar	  en	  risk	  i	  aktiens	  värde.	  Det	  är	  inte	  säkert	  

att	  volatiliteten	  i	  aktien	  sjunker	  genom	  att	  banken	  blir	  mer	  kapitaliserad.	  En	  av	  de	  största	  

riskerna	  som	  bankerna	  står	  inför	  idag	  är	  den	  politiska	  risken,	  då	  nya	  regler	  hela	  tiden	  införs	  

och	  dessa	  tar	  inte	  kapitalkravet	  hänsyn	  till.	  Enligt	  Sylvén	  måste	  det	  finnas	  en	  förståelse	  för	  

hur	  kapitalmarknaden	  fungerar	  och	  en	  acceptans	  för	  att	  banker	  tjänar	  pengar,	  eftersom	  

banker	  är	  vinstdrivna	  företag.	  

	  

5.2	  IRK-‐modeller	  

5.2.1	  IRK-‐modellernas	  betydelse	  

Mer	  specifikt	  ställs	  därefter	  frågan	  vad	  de	  interna	  metoderna	  som	  bankerna	  numera	  tillåts	  

har	  haft	  för	  betydelse.	  

	  

Sylvén	  menar	  att	  det	  inte	  är	  så	  enkelt	  som	  att	  säga	  att	  de	  banker	  som	  använder	  IRK-‐modeller	  

kommer	  billigare	  undan.	  Detta	  eftersom	  det	  krävs	  enorma	  resurser	  av	  banken	  för	  att	  kunna	  

implementera	  modellen,	  bland	  annat	  i	  form	  av	  utbildning	  av	  personal.	  Modellens	  relevans	  

blir	  tydlig	  i	  och	  med	  att	  kundrelationerna	  inte	  ser	  likadana	  ut	  som	  de	  gjorde	  tidigare	  enligt	  

kyrktornsprincipen,	  där	  utlåningen	  bygger	  på	  att	  bankerna	  känner	  sin	  kund.	  Idag	  kan	  ett	  

företag	  stationerade	  på	  en	  liten	  ort	  verka	  över	  hela	  världen	  och	  således	  krävs	  nya	  metoder	  

för	  kreditgivning.	  

	  

Dallaire	  menar	  att	  det	  enkla	  svaret	  varför	  Swedbank	  valde	  IRK	  var	  för	  att	  minimera	  kapital,	  
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men	  att	  en	  anledning	  också	  var	  att	  banken	  tvingas	  analysera	  sina	  tillgångar	  djupare	  och	  

därmed	  skapa	  en	  bättre	  förståelse	  för	  verksamheten	  och	  de	  risker	  som	  banken	  är	  

exponerade	  mot.	  Den	  grundläggande	  tanken	  är	  att	  IRK-‐modellen	  leder	  till	  att	  banken	  tvingas	  

hålla	  mindre	  kapital	  och	  att	  det	  är	  därför	  banker	  väljer	  att	  ansöka	  om	  tillstånd	  för	  att	  

använda	  denna.	  Blåvarg	  anser	  att	  den	  största	  fördelen	  med	  IRK-‐modellen	  är	  att	  banken	  får	  

ett	  kapitalkrav	  som	  motsvarar	  den	  verkliga	  risken.	  Det	  är	  grundläggande	  i	  finansiell	  teori	  att	  

man	  vill	  ha	  balans	  mellan	  avkastning	  och	  risk.	  Hög	  risk	  borde	  kosta	  mer	  än	  låg	  risk	  eftersom	  

kapitaltäckning	  är	  en	  kostnad.	  Då	  skapas	  incitament	  att	  ge	  krediter	  till	  verkligt	  låg	  risk.	  Nu	  

sker	  rätt	  prissättning	  i	  förhållande	  till	  risken,	  vilket	  inte	  nödvändigtvis	  var	  fallet	  innan	  Basel	  

II.	  Sedan	  finns	  det	  även	  samhällsekonomiska	  fördelar	  samt	  interna	  fördelar,	  såsom	  insyn	  och	  

transparens	  samt	  uppföljning.	  Hela	  processen	  har	  fått	  mer	  resurser	  och	  bättre	  systemstöd.	  

Det	  finns,	  enligt	  Blåvarg,	  få	  nackdelar	  med	  IRK-‐modellerna.	  

	  

Att	  bankerna	  verkligen	  har	  fått	  en	  bättre	  uppfattning	  om	  sina	  riskexponeringar	  är	  något	  som	  

Sylvén	  ställer	  sig	  kritisk	  till,	  sedan	  skillnaden	  mellan	  bolånetagare	  tagits	  bort.	  Nu	  görs	  ingen	  

skillnad	  mellan	  bolånetagare	  ute	  i	  landet	  och	  i	  Stockholms	  innerstad.	  Ytterligare	  ett	  sådant	  

exempel	  är	  golven	  för	  riskvikter	  gällande	  företagsexponeringar.	  De	  golven	  kommer	  att	  

drabba	  de	  aktörer	  med	  låga	  risker.	  Edlund	  menar	  att	  det	  resonemanget	  går	  att	  föra	  ifall	  man	  

accepterar	  att	  de	  vill	  bibehålla	  nuvarande	  avkastning.	  Däremot	  går	  det	  också	  att	  resonera	  

som	  så	  att	  man	  möjligtvis	  kan	  tåla	  en	  lägre	  avkastning	  från	  sina	  bästa	  kunder.	  Har	  bankerna	  

bra	  kunder	  behövs	  inte	  15	  procents	  avkastning	  på	  eget	  kapital,	  men	  bankerna	  vill	  tjäna	  så	  

mycket	  pengar	  som	  möjligt	  och	  de	  tar	  ut	  kostnaderna	  på	  sina	  kunder.	  

	  

Vidare	  menar	  Edlund	  att	  Riksbanken	  och	  bankerna	  är	  överens	  om	  att	  det	  är	  bra	  att	  bankerna	  

genom	  IRK-‐modellerna	  idag	  har	  en	  större	  medvetenhet	  om	  sina	  risker.	  Där	  deras	  åsikter	  går	  

isär	  är	  angående	  på	  vilken	  nivå	  kapitalkravet	  bör	  ligga.	  När	  en	  kris	  väl	  inträffar	  spelar	  det	  

ingen	  roll	  hur	  medveten	  banken	  är	  om	  sina	  risker	  om	  kapitalnivåerna	  är	  för	  låga.	  Vilken	  

exakt	  nivå	  som	  är	  optimal	  går	  inte	  att	  avgöra,	  men	  Riksbankens	  uppfattning	  är	  att	  de	  

nuvarande	  kapitalnivåerna	  ur	  ett	  samhällsekonomiskt	  perspektiv	  är	  för	  låga.	  Att	  åsikterna	  

går	  isär	  är	  helt	  naturligt,	  då	  de	  respektive	  parterna	  har	  olika	  mål.	  Bankerna	  har	  

avkastningskrav	  och	  vill	  tjäna	  så	  mycket	  pengar	  som	  möjligt,	  medan	  Riksbanken	  arbetar	  för	  

att	  upprätthålla	  finansiell	  stabilitet.	  Edlund	  poängterar	  även	  att	  Basel	  II	  är	  något	  väldigt	  nytt	  
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ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  och	  att	  det	  tidigare	  har	  varit	  mäkta	  reglerat.	  Det	  har	  egentligen	  

bara	  varit	  möjligt	  för	  bankerna	  att	  beräkna	  kapitalkrav	  genom	  IRK-‐modeller	  de	  senaste	  nio	  

åren.	  

	  

5.2.1	  IRK-‐modellernas	  ofullkomlighet	  

Sedan	  ges	  respondenterna	  tillfälle	  att	  utveckla	  vilka	  fördelar	  samt	  risker	  de	  ser	  med	  IRK-‐

modellerna.	  

	  

Angående	  bankernas	  egna	  beräkningar	  av	  kapitalkrav	  för	  kreditrisk	  menar	  Edlund	  att	  det	  

självklart	  finns	  en	  risk	  att	  bankerna	  undervärderar	  risken,	  men	  att	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  med	  

säkerhet,	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  avgöra	  den	  egentliga	  risken.	  Det	  som	  däremot	  står	  klart	  

är	  att	  när	  de	  banker	  som	  implementerat	  IRK-‐modeller	  fått	  tillståndet	  så	  har	  riskvägda	  

tillgångar	  och	  kapitalkraven	  sjunkit.	  Det	  går	  att	  säga	  att	  risken	  för	  att	  bankerna	  underskattar	  

risken	  är	  idag	  större	  än	  tidigare.	  Tanken	  med	  Basel	  II	  var	  inte	  att	  kapitalkraven	  skulle	  bli	  

lägre,	  utan	  att	  en	  omfördelning	  skulle	  ske	  så	  att	  de	  bankerna	  med	  mer	  riskfyllda	  portföljer	  

skulle	  få	  högre	  kapitalkrav.	  IRK-‐modeller	  kan	  därför	  anses	  något	  kontraproduktivt,	  i	  och	  med	  

att	  det	  bidrar	  till	  lägre	  kapitalkrav,	  även	  om	  så	  inte	  var	  grundtanken.	  Fortsättningsvis	  behövs	  

de	  förändringar	  i	  Baselregelverket	  som	  är	  under	  utveckling,	  eftersom	  resultatet	  inte	  alltid	  

blir	  som	  tänkt.	  Revideringar	  krävs	  också	  eftersom	  det	  finns	  en	  stor	  kreativitet	  för	  att	  hålla	  

mindre	  kapital	  och	  därmed	  tjäna	  så	  mycket	  pengar	  som	  möjligt.	  Boström	  är	  av	  samma	  åsikt:	  

	  

”Det	  finns	  en	  risk	  att	  bankerna	  skapar	  modeller	  som	  sänker	  kapitalkraven.	  Exempelvis	  att	  

bankerna	  utvecklar	  sina	  LGD-‐modeller	  mer	  än	  PD-‐modeller,	  då	  riskviktsformeln	  är	  mer	  

känslig	  för	  ändringar	  i	  LGD	  än	  PD.”	  –	  Daniel	  Boström	  

	  

Tom	  Kärrlander	  menar	  att	  ett	  problem	  med	  Baselregelverket	  är	  att	  reglerna	  kan	  vara	  hur	  bra	  

som	  helst	  men	  förstår	  man	  dem	  inte	  spelar	  det	  ingen	  roll.	  Reglerna	  måste	  förstås	  av	  

mottagarna	  och	  det	  måste	  finnas	  en	  fungerande	  granskning.	  Kärrlander	  menar	  också	  att	  om	  

det	  finns	  regler	  finns	  det	  också	  en	  risk	  att	  vissa	  kommer	  att	  försöka	  gå	  runt	  dem.	  Det	  kan	  

vara	  lagligt	  eller	  olagligt,	  etiskt	  eller	  oetiskt.	  Banker	  är	  bra	  på	  att	  hitta	  dessa	  vägar.	  

	  

Dallaire	  är	  tydlig	  med	  att	  han	  ser	  uppenbara	  risker	  med	  att	  bankerna	  håller	  så	  pass	  lite	  
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kapital	  som	  de	  gör	  och	  nämner	  att	  bankkriser	  är	  cykliska.	  Problemet	  ligger	  i	  att	  bankerna	  

bara	  håller	  cirka	  fem	  procent	  i	  eget	  kapital	  för	  varje	  utlånad	  krona	  och	  det	  är	  hållbart	  enbart	  

för	  att	  de	  har	  en	  implicit	  garanti	  från	  staten.	  Vidare	  uppstår	  problem	  när	  det	  kommer	  nya	  

regler	  som	  förhindrar	  länder	  att	  hjälpa	  sina	  banker	  i	  nöd.	  Att	  bankerna	  står	  bättre	  rustade	  i	  

dagsläget,	  tror	  Dallaire,	  men	  att	  det	  är	  svårt	  att	  veta	  på	  förhand.	  Det	  är	  omöjligt	  att	  förutspå	  

en	  kris,	  eftersom	  det	  finns	  alltid	  någon	  risk	  som	  glömts	  bort.	  	  

	  

Att	  IRK-‐modeller	  bygger	  på	  historiska	  data	  är	  naturligtvis	  problematiskt,	  i	  och	  med	  att	  

historien	  inte	  är	  representativ	  för	  framtiden,	  menar	  Blåvarg.	  Han	  har	  viss	  förståelse	  för	  

Finansinspektionen	  när	  de	  satte	  in	  bolåneriskviktsgolvet.	  Det	  borde	  finnas	  en	  nedre	  gräns,	  

men	  Blåvarg	  delar	  inte	  Finansinspektionens	  uppfattning	  om	  vid	  vilken	  nivå	  golvet	  bör	  ligga.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  man	  gör	  en	  bedömning	  för	  varje	  typ	  av	  tillgång.	  Även	  Sylvén	  berör	  

problematiken	  i	  att	  IRK-‐modellerna	  endast	  innehåller	  historiska	  data,	  men	  menar	  att	  det	  är	  

svårt	  att	  stoppa	  in	  framtiden	  i	  modellerna.	  Att	  inkludera	  framtiden	  i	  modellerna	  är	  en	  bra	  

idé,	  om	  än	  inte	  helt	  oproblematisk.	  Svårigheten	  ligger	  i	  hur	  detta	  skall	  beräknas	  och	  det	  finns	  

en	  risk	  att	  effekterna	  överskattas.	  Löptidsgolvet	  för	  företagsexponeringar	  är	  ett	  exempel,	  

där	  bankerna	  skall	  se	  vart	  femte	  år	  som	  ett	  nedgångsår.	  Det	  är	  inte	  trovärdigt	  och	  kommer	  

hämma	  utlåningen	  till	  företag	  ytterligare.	  

	  

Edlund	  delar	  uppfattningen	  om	  att	  det	  är	  problematiskt	  att	  IRK-‐modellerna	  baseras	  på	  

historiska	  data,	  eftersom	  historien	  inte	  är	  representativ	  för	  framtiden,	  men	  menar	  att	  det	  är	  

det	  minst	  dåliga	  alternativet.	  Kärrlander	  nämner	  att	  bankernas	  möjlighet	  att	  bedöma	  

kreditrisk	  kan	  leda	  till	  moral	  hazard,	  det	  vill	  säga	  att	  bankerna	  kan	  frestas	  att	  göra	  en	  felaktig	  

riskbedömning	  för	  att	  tjäna	  mer	  pengar.	  Fördelen	  är	  att	  bankerna	  får	  en	  bättre	  uppfattning	  

om	  sina	  motpartsrisker.	  	  

	  

Borg	  menar	  att	  den	  stora	  fördelen	  med	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  är	  att	  bankernas	  

kapital	  motsvarar	  de	  risker	  som	  de	  är	  exponerade	  för.	  För	  samhället	  är	  det	  positivt	  och	  Borg	  

hänvisar	  till	  nedgångsperioder	  med	  nedgående	  tillgångspriser.	  Däremot	  är	  det	  

bekymmersamt	  att	  bankerna	  själva	  får	  ta	  fram	  modeller	  för	  beräkning	  av	  kapitalkravet,	  

eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  se	  igenom	  modellernas	  utformning.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  bankerna	  

anpassar	  modellerna	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  ta	  på	  sig	  mer	  risk,	  vilket	  är	  väldigt	  farligt.	  Att	  
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bankerna	  får	  anpassa	  sig	  till	  dessa	  riskmodeller	  kan	  göra	  att	  bankerna	  har	  större	  riskaptit	  

jämfört	  med	  om	  de	  använde	  standardiserade	  riskmodeller,	  eftersom	  de	  standardiserade	  

modellerna	  innebär	  att	  bankerna	  måste	  hålla	  mer	  kapital,	  anser	  Borg.	  

	  

Boström	  menar	  att	  fördelarna	  med	  IRK	  är	  att	  bankerna	  är	  medvetna	  om	  sina	  risker	  i	  större	  

utsträckning	  än	  tidigare	  och	  att	  de	  samlar	  ihop	  data,	  vilket	  leder	  till	  att	  bankerna	  är	  

medvetna	  om	  LGD	  och	  förluster.	  Nackdelen	  är	  att	  det	  finns	  incitament	  som	  endast	  sänker	  

bankens	  riskvikter	  och	  att	  bankerna	  fokuserar	  på	  att	  utveckla	  modeller	  som	  ger	  lägre	  

kapitalkrav.	  Detta	  leder	  till	  att	  avkastningen	  hamnar	  i	  fokus	  istället	  för	  riskerna.	  Boström	  

medger	  att	  bankernas	  riskhantering	  påverkas	  av	  val	  av	  metod,	  men	  bara	  till	  det	  bättre,	  

eftersom	  IRK-‐modellerna	  leder	  till	  att	  bankerna	  har	  en	  större	  medvetenhet	  om	  sina	  risker.	  

Det	  är	  dock	  ett	  nederlag	  för	  riskhantering	  och	  tillsyn	  att	  löptidsgolv	  införts.	  Tanken	  med	  

riskklassificering	  är	  att	  det	  ska	  reflektera	  den	  verkliga	  risken,	  vilket	  innebär	  att	  bankerna	  kan	  

hålla	  mindre	  kapital	  vid	  lägre	  risk.	  Detta	  är	  något	  som	  löptidsgolv	  förhindrar	  och	  det	  drabbar	  

i	  förlängningen	  de	  bättre	  kunderna.	  Även	  Blåvarg	  är	  kritisk	  till	  löptidsgolv	  och	  menar	  att	  det	  i	  

så	  fall	  är	  bättre	  att	  höja	  det	  totala	  kapitalkravet,	  men	  att	  kapitalkravet	  bör	  förbli	  riskkänsligt.	   	  
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6.	  Analys	  

Avsnittet	  avser	  att	  analysera	  inhämtat	  material	  i	  empirin	  och	  knyta	  an	  till	  tidigare	  studier	  

från	  den	  teoretiska	  referensramen.	  

6.1	  Nyinstitutionell	  teori	  –	  banker	  som	  organisation	  

Implementeringen	  av	  Basel	  II	  och	  III	  har	  inneburit	  stora	  förändringar	  i	  banksystemet.	  

Samtliga	  respondenter	  vittnar	  om	  att	  de	  nya	  reglerna	  bidragit	  till	  stora	  förändringar	  inom	  

organisationerna.	  Basel	  II	  benämns	  till	  och	  med	  som	  en	  revolution	  som	  bidrog	  till	  enorma	  

skillnader	  i	  hela	  tankesättet	  kring	  kapitaltäckning.	  De	  är	  alla	  överens	  om	  att	  dessa	  regler	  

bidragit	  till	  att	  bankerna	  idag	  har	  bättre	  koll	  på	  sina	  kreditrisker.	  Att	  samtliga	  storbanker	  i	  

Sverige	  valt	  att	  hantera	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  på	  liknande	  sätt	  får	  stöd	  av	  de	  

krafter	  som	  enligt	  den	  nyinstitutionella	  teorin	  påverkar	  organisationers	  agerande.	  Tvingande	  

krafter	  gestaltas	  exempelvis	  genom	  implementeringen	  av	  Basel	  II	  och	  hittills	  delar	  av	  Basel	  III	  

har	  tvingat	  bankerna	  att	  förändra	  sin	  verksamhet	  kring	  kapitaltäckning.	  De	  imiterande	  

krafterna	  kan	  förklara	  att	  bankerna	  väljer	  att	  anta	  samma	  typ	  av	  tillvägagångssätt	  för	  att	  

uppnå	  legitimitet	  av	  omvärlden.	  Det	  kan	  vara	  en	  förklaring	  till	  varför	  bankerna	  är	  måna	  om	  

att	  upprätthålla	  avkastningskraven,	  varför	  bankerna	  med	  Bankföreningen	  i	  spetsen	  reagerar	  

starkt	  vid	  varje	  ny	  förändring	  som	  Finansinspektionen	  tillkännager	  samt	  varför	  de	  hanterar	  

eget	  kapital	  och	  IRK-‐modellerna	  på	  liknande	  sätt.	  

	  

Det	  går	  att	  konstatera	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  sätta	  kapitalet	  i	  relation	  till	  kontexten	  för	  att	  

kunna	  analysera	  dess	  betydelse.	  En	  aspekt	  som	  bör	  tas	  hänsyn	  till	  är	  kravet	  på	  legitimitet	  

som	  återfinns	  i	  den	  nyinstiutionella	  teorin.	  För	  att	  bankerna	  ska	  upprätthålla	  anseende	  och	  

förtroende	  från	  omvärlden	  krävs	  det	  att	  de	  agerar	  enligt	  vad	  som	  förväntas	  av	  dem,	  vilket	  

exempelvis	  är	  att	  de	  håller	  en	  viss	  andel	  kapital,	  att	  de	  har	  en	  viss	  räntabilitet	  och	  att	  de	  i	  

mångt	  och	  mycket	  liknar	  varandra.	  Kapitalisering	  av	  banker	  är	  viktigt	  för	  dess	  rykte	  och	  

anseende.	  Även	  Sylvén	  nämner	  anseende	  och	  rykte	  som	  viktiga	  faktorer	  och	  menar	  att	  detta	  

kan	  vara	  viktigare	  för	  en	  banks	  överlevnad	  än	  dess	  kapitaltäckning	  och	  menar	  att	  det	  inte	  

spelar	  någon	  roll	  om	  banken	  är	  väl	  kapitaliserad	  om	  förtroendet	  för	  banken	  brister.	  Detta	  

bör	  alltså	  vara	  en	  bidragande	  faktor	  i	  beslutsprocessen	  i	  banker	  och	  ligger	  sannolikt	  till	  grund	  

för	  hur	  de	  väljer	  att	  agera	  i	  frågor	  inom	  kapitalisering	  och	  avkastning.	  
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6.2	  Kapital	  

6.2.1	  Kapitalets	  betydelse	  

För	  att	  undersöka	  huruvida	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  stärker	  bankernas	  finansiella	  

stabilitet	  är	  det	  nödvändigt	  att	  först	  definiera	  kapitalets	  betydelse	  i	  banker.	  Som	  Moosa	  

(2010)	  menar	  i	  sin	  rapport	  spelade	  kapitalet	  en	  viktig	  roll	  under	  sumprime-‐krisen,	  men	  att	  

även	  andra	  faktorer	  var	  avgörande	  för	  bankernas	  överlevnad.	  En	  annan	  aspekt	  som	  man	  bör	  

sätta	  i	  relation	  till	  kapitalet	  är	  de	  andra	  förebyggande	  åtgärder	  som	  hanteras	  samtidigt.	  Borg	  

bekräftar	  att	  kapitaltäckning	  är	  en	  bra	  metod	  för	  att	  stärka	  bankernas	  finansiella	  ställning	  

men	  att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  regelverket	  kring	  kapitaltäckning	  kompletteras	  med	  andra	  

typer	  av	  förebyggande	  åtgärder.	  Sylvén	  är	  av	  samma	  uppfattning	  och	  nämner	  likviditetsrisk	  

och	  politiska	  risker	  som	  viktiga	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Likviditetsrisk	  är	  något	  som	  

påverkar	  bankerna	  mycket	  genom	  LCR	  och	  i	  framtiden	  även	  genom	  NSFR,	  när	  det	  träder	  i	  

kraft	  i	  Sverige.	  Politiska	  risker	  är	  något	  som	  idag	  inte	  tas	  hänsyn	  till	  i	  bankernas	  

riskhantering,	  åtminstone	  inte	  genom	  tvingande	  krafter.	  Utifrån	  detta	  går	  det	  möjligen	  att	  

anta	  att	  kapitalets	  betydelse	  minskar	  då	  bankernas	  hantering	  av	  andra	  risker	  blir	  bättre.	  

	  

Heid	  konstaterade	  redan	  2007	  att	  förutom	  risklassifiering	  av	  respektive	  tillgång	  är	  det	  av	  stor	  

vikt	  att	  också	  beakta	  kapitalets	  kvalitet	  och	  den	  kontracykliska	  bufferten,	  som	  bidrar	  till	  att	  

minska	  volatiliteten	  i	  bankens	  kapitaltäckningskrav.	  Demirguc-‐Kunt	  et	  al.	  (2013)	  konstaterar	  

vidare	  att	  kärnprimärkapitalrelationen	  inte	  är	  ett	  rättvisande	  mått	  för	  kapitaltäckning.	  Det	  

går	  inte	  endast	  att	  se	  till	  vilka	  kapitalnivåer	  som	  bankerna	  redovisar,	  utan	  det	  är	  nödvändigt	  

att	  undersöka	  kvaliteten	  i	  kapitalet	  och	  hur	  utfallet	  skulle	  bli	  ifall	  bankerna	  ställdes	  inför	  en	  

finansiellt	  stressat	  scenario.	  Då	  spelar	  det	  längre	  ingen	  roll	  vilka	  siffror	  som	  står	  i	  

balansräkningen,	  utan	  då	  blottas	  den	  verkliga	  risken	  och	  hur	  motståndskraftig	  banken	  är.	  

Detta	  är	  en	  del	  i	  förklaringen	  till	  varför	  ämnet	  kring	  IRK-‐modeller	  och	  huruvida	  de	  redovisar	  

den	  verkliga	  kreditrisken	  har	  blivit	  aktuell.	  

	  

Förändring	  av	  hur	  kapital	  i	  banker	  ska	  hanteras	  har	  länge	  varit	  en	  aktuell	  fråga	  och	  är	  något	  

som	  samtliga	  berörda	  aktörer	  arbetar	  ständigt	  med.	  Det	  finns	  många	  åsikter	  kring	  hur	  

mycket	  kapital	  bankerna	  ska	  hålla	  samt	  hur	  detta	  ska	  beräknas.	  Vad	  som	  är	  problematiskt	  

med	  att	  se	  tillbaka	  på	  historiska	  uppgifter	  när	  det	  kommer	  till	  kapitaltäckning	  är	  att	  de	  

problem	  bankerna	  hade	  vid	  den	  senaste	  finanskrisen	  nödvändigtvis	  inte	  är	  samma	  problem	  
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som	  de	  står	  inför.	  Dessutom	  är	  det	  problematiskt	  på	  grund	  av	  att	  kapitaltäckningsreglerna	  i	  

Sverige	  har	  ändrats	  avsevärt	  i	  sen	  tid.	  Berger	  och	  Bouwman	  (2013)	  pekar	  exempelvis	  på	  att	  

kapitalet	  hade	  en	  begränsad	  betydelse	  under	  subprime-‐krisen,	  mycket	  på	  grund	  av	  statens	  

ingripanden.	  Då	  staten	  i	  och	  med	  BRRD	  kommer	  att	  få	  begränsade	  möjligheter	  att	  göra	  detta	  

i	  framtiden	  går	  det	  alltså	  inte	  att	  likställa	  kapitalets	  betydelse	  2008	  med	  kapitalets	  betydelse	  

idag.	  I	  vilken	  utsträckning	  kapitalets	  betydelse	  har	  förändrats	  i	  och	  med	  BRRD	  är	  svårt	  att	  

säkerställa,	  då	  andra	  förebyggande	  åtgärder	  så	  som	  TLAC	  har	  införts,	  men	  sannolikt	  kommer	  

bankernas	  hantering	  av	  kapitaltäckning	  bli	  viktigare.	  

	  

Det	  går	  alltså	  att	  påstå	  att	  kapitalisering	  av	  banker	  blir	  viktigare	  när	  statens	  möjlighet	  till	  

ingripande	  är	  begränsad,	  vilket	  den	  kommer	  att	  bli	  i	  samband	  med	  implementeringen	  av	  

BRRD.	  Detta	  är	  något	  som	  respondenterna	  på	  banksidan	  haft	  olika	  åsikter	  om.	  Dallaire	  

menar	  att	  BRRD	  kommer	  att	  ha	  en	  inverkan	  på	  banksystemet,	  medan	  Blåvarg	  menar	  att	  det	  

inte	  kommer	  det	  med	  motiveringen	  att	  ledningen	  driver	  banken	  i	  aktieägarnas	  intresse	  och	  

att	  banken	  aldrig	  räknar	  med	  statligt	  stöd.	  En	  förklaring	  till	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  de	  

företräder	  olika	  organisationer	  med	  skiljda	  företagskulturer	  och	  historik.	  

	  

6.2.2	  Kapitalets	  kvalitet	  och	  nivåer	  

För	  att	  definiera	  kapitalets	  betydelse	  måste	  även	  kapitalets	  kvalitet	  och	  kapitalnivåernas	  

effekt	  på	  banksystemet	  behandlas.	  Kapital	  i	  banker	  kan	  ha	  en	  rad	  olika	  betydelser	  och	  det	  

rådande	  kapitalkravet	  innehåller	  flera	  olika	  typer	  av	  buffertar	  som	  bankerna	  ska	  placera	  sitt	  

kapital	  i.	  Heid	  (2007)	  benämner	  detta	  och	  menar	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  se	  till	  kvaliteten	  i	  

kapitalet	  och	  inte	  bara	  på	  kapitalet	  i	  stort.	  Då	  kapitalet	  delas	  in	  olika	  grupper	  och	  är	  av	  en	  

rad	  olika	  typer	  finns	  det	  en	  svårighet	  att	  urskilja	  kvaliteten	  och	  även	  vilken	  mängd	  som	  

egentligen	  hålls	  av	  banken.	  Detta	  illustreras	  tydligt	  i	  Bild	  1,	  där	  relationen	  mellan	  bankernas	  

kärnprimärkapitalrelation	  och	  bruttosoliditet	  visas.	  Vilket	  mått	  som	  speglar	  den	  egentliga	  

risken	  är	  svårt	  att	  avgöra.	  Det	  går	  att	  argumentera	  för	  att	  ett	  krav	  på	  bruttosoliditet	  borde	  

införas	  då	  incitamenten	  för	  bankerna	  att	  manipulera	  kärnprimärkapitalrelationen	  är	  hög.	  En	  

problematik	  med	  det	  måttet	  är	  dess	  trubbighet	  och	  att	  det	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  vilka	  typer	  av	  

tillgångar	  som	  innehas.	  En	  bank	  med	  företagsexponeringar	  i	  enbart	  bostadsrättsföreningar	  

skulle	  genom	  det	  måttet	  ha	  samma	  kapitalkrav	  på	  sig	  som	  en	  bank	  med	  exponeringar	  i	  start-‐

ups.	  Det	  skulle	  alltså	  inte	  spegla	  den	  verkliga	  risken,	  utan	  skulle	  skapa	  en	  finansiell	  obalans	  
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på	  marknaden.	  Dock	  är	  det	  anmärkningsvärt	  i	  vilken	  takt	  kärnprimärkapitalrelationen	  har	  

ökat	  jämfört	  med	  bruttosoliditeten	  över	  de	  senaste	  åren.	  Det	  beror	  sannolikt	  på	  att	  

riskvikterna	  har	  sjunkit	  och	  att	  det	  alltså	  inte	  är	  kapitalet	  som	  väsentligt	  ökat.	  

	  

Vidare	  bör	  kapitaliseringens	  effekter	  av	  banksystemet	  diskuteras.	  De	  centrala	  frågorna	  kring	  

kapitaltäckning	  menar	  Mariathasan	  och	  Merrouche	  (2012)	  är	  vilken	  kapitaltäckningsnivå	  

som	  är	  rimlig	  samt	  hur	  olika	  tillgångar	  ska	  värderas.	  De	  menar	  vidare	  att	  högre	  

kapitaltäckning	  leder	  till	  stabilare	  banker	  och	  att	  incitamenten	  för	  överdrivet	  risktagande	  

minskar	  med	  hjälp	  av	  högre	  kapitaltäckning,	  vilket	  motsatsvis	  innebär	  att	  lägre	  

kapitaltäckning	  skapar	  risker	  för	  att	  bankerna	  tar	  på	  sig	  mer	  risk.	  När	  det	  kommer	  till	  kapital	  

och	  kapitalnivåer	  är	  samtliga	  respondenter	  eniga	  i	  att	  kapital	  är	  bra	  och	  något	  som	  är	  

nödvändigt	  i	  en	  bank.	  Sylvén	  poängterar	  dock	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skilja	  på	  kapital	  och	  

kapitalkrav	  och	  att	  högre	  krav	  nödvändigtvis	  inte	  leder	  till	  en	  säkrare	  banksektor.	  Det	  

stämmer	  givetvis,	  kapitalisering	  av	  banker	  är	  likvärdigt	  oavsett	  om	  det	  är	  förenat	  med	  ett	  

krav	  eller	  inte.	  Dock	  får	  kraven	  idag	  anses	  nödvändiga,	  med	  anledning	  av	  att	  bankerna	  

sannolikt	  inte	  skulle	  hålla	  speciellt	  höga	  kapitalnivåer	  ifall	  det	  inte	  fanns	  incitament	  i	  form	  av	  

krav.	  

	  

Vad	  som	  också	  kan	  ske	  när	  kapitalnivåerna	  i	  banker	  stiger	  är	  att	  bankerna	  tvingas	  ta	  ut	  högre	  

marginaler	  för	  att	  kunna	  bibehålla	  tidigare	  avkastning	  på	  eget	  kapital,	  de	  tvingas	  därmed	  ta	  

ut	  högre	  kostnader	  gentemot	  kunder.	  Ett	  exempel	  på	  det	  är	  löptidsgolvet	  som	  kommer	  att	  

gälla	  bankernas	  företagsexponeringar,	  vilket	  främst	  kommer	  att	  drabba	  de	  kunder	  med	  lägst	  

risk.	  Altunbas	  et	  al.	  (2016)	  menar	  att	  det	  finns	  en	  korrelation	  mellan	  bankernas	  kapitalisering	  

och	  utlåning	  och	  menar	  vidare	  att	  hög	  kapitalisering	  har	  en	  negativ	  inverkan	  på	  bankernas	  

utlåning	  och	  tvingar	  bankerna	  att	  ta	  ut	  högre	  marginaler,	  vilket	  bidrar	  till	  en	  ökad	  kostnad	  

för	  kunderna.	  Ett	  annat	  möjligt	  scenario	  som	  inträffar	  när	  kapitalnivåerna	  stiger	  är	  att	  

bankerna	  styrs	  mot	  en	  förändrad	  riskaptit	  för	  att	  upprättahålla	  avkastningen.	  Ännu	  är	  det	  

svårt	  att	  urskilja	  effekterna	  på	  bankernas	  utlåning,	  men	  oavsett	  vilket	  av	  dessa	  alternativ	  

som	  kommer	  att	  bli	  verklighet	  kan	  det	  konstateras	  att	  en	  ökad	  kapitalisering	  kommer	  att	  

påverka	  bankernas	  kunder	  negativt.	  Antingen	  i	  form	  av	  högre	  kostnader,	  att	  det	  blir	  svårare	  

att	  få	  låna	  pengar	  eller	  genom	  att	  risken	  i	  bankerna	  ökar	  ifall	  bankernas	  riskaptit	  gör	  det.	  
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Givetvis	  går	  det	  att	  argumentera	  för	  att	  banken	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  en	  lägre	  avkastning	  av	  

dessa	  kunder,	  då	  bankerna	  borde	  tåla	  en	  lägre	  avkastning	  med	  motiveringen	  att	  risken	  hos	  

dessa	  kunder	  är	  låg,	  vilket	  får	  stöd	  i	  modern	  portföljteori.	  Det	  är	  dock	  inte	  speciellt	  troligt	  av	  

flera	  skäl.	  Det	  första	  skälet	  är	  att	  det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  bankerna	  signalerar	  att	  de	  är	  solida	  

och	  att	  de	  presterar	  som	  de	  alltid	  har	  gjort,	  i	  enlighet	  med	  den	  nyinstitutionella	  teorin.	  En	  

nedgång	  i	  räntabilitet	  kommer	  möjligen	  att	  signalera	  att	  banken	  har	  problem,	  vilket	  skadar	  

bankens	  anseende	  och	  legitimitet.	  Det	  andra	  är	  att	  på	  grund	  av	  att	  kraven	  från	  aktieägarna	  

kvarstår	  och	  för	  att	  upprätthålla	  aktievärdet	  och	  undvika	  att	  dessa	  investerare	  väljer	  att	  

placera	  sina	  pengar	  någon	  annanstans	  krävs	  att	  avkastningen	  upprätthålls.	  

	  

Även	  om	  bankväsendet	  är	  mäkta	  reglerat	  är	  banker	  trots	  allt	  vinstdrivande	  aktiebolag	  vars	  

ledning	  verkar	  för	  att	  uppnå	  värde	  för	  aktieägarna.	  Enligt	  modern	  portföljteori	  kan	  en	  

investerare	  acceptera	  en	  lägre	  avkastning	  givet	  att	  risken	  sjunker,	  vilket	  även	  Cervenka	  

(2016)	  påtalar	  och	  menar	  att	  en	  ökning	  av	  aktievärdet	  är	  motiverat	  i	  och	  med	  att	  risken	  i	  en	  

kapitaliserad	  bank	  sjunker.	  Problemet	  är	  att	  investeraren	  troligen	  har	  ett	  givet	  

avkastningskrav	  och	  kommer	  sannolikt	  att	  kunna	  hitta	  andra	  placeringsalternativ	  som	  

motsvarar	  det.	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  inte	  säkert	  att	  denne	  väljer	  att	  behålla	  sitt	  engagemang	  

i	  banken.	  Ett	  möjligt	  scenario	  om	  avkastningen	  i	  banker	  skulle	  sjunka	  är	  då	  att	  de	  skulle	  

attrahera	  andra	  grupper	  av	  investerare	  med	  en	  lägre	  riskaptit	  och	  på	  så	  sätt	  behålla	  

köpkraften	  i	  aktien.	  Oavsett	  vilket	  så	  bör	  det	  has	  i	  åtanke	  att	  kapitalisering	  av	  banker	  kräver	  

att	  det	  finns	  en	  efterfrågan	  i	  aktien	  samt	  att	  en	  högre	  kapitalisering	  nödvändigtvis	  inte	  ger	  

en	  mindre	  volatilitet	  i	  aktien.	  

	  

6.3	  IRK-‐modeller	  

6.3.1	  Modellernas	  trovärdighet	  

En	  av	  anledningarna	  till	  att	  införa	  IRK-‐modeller	  var	  för	  att	  få	  ett	  riskkänsligare	  system	  och	  en	  

kapitaltäckning	  som	  motsvarar	  den	  verkliga	  risken.	  Då	  blir	  det	  såklart	  problematiskt	  när	  

dessa	  modeller	  är	  utformade	  nästan	  uteslutande	  efter	  historiska	  prestationer.	  Innan	  

finanskrisen	  2008	  var	  det	  få	  som	  ansåg	  bolåneexponeringar	  som	  en	  riskfylld	  tillgång.	  Det	  är	  

med	  andra	  ord	  svårt	  att	  förutsäga	  vilka	  risker	  och	  scenarior	  som	  man	  står	  inför	  och	  därav	  går	  

det	  att	  ifrågasätta	  ifall	  IRK-‐modellerna	  verkligen	  speglar	  de	  risker	  som	  vi	  står	  inför	  idag.	  En	  

åtgärd	  som	  har	  införts	  för	  att	  inkludera	  framtiden	  i	  modellerna	  är	  det	  så	  kallade	  
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löptidsgolvet	  som	  kommer	  beröra	  de	  svenska	  banker	  som	  använder	  den	  avancerade	  

riskklassificeringsmetoden.	  Detta	  för	  att	  minska	  bankernas	  möjlighet	  att	  manipulera	  PD-‐

estimaten	  i	  modellen	  och	  få	  en	  mer	  verklighetstrogen	  bild.	  Detta	  har	  mötts	  av	  kritik	  från	  

bland	  annat	  bankerna,	  som	  exempelvis	  menar	  att	  det	  faktum	  att	  framtiden	  bakas	  in	  i	  

modellerna	  är	  en	  god	  tanke,	  men	  att	  modellerna	  måste	  vara	  trovärdiga	  och	  menar	  vidare	  att	  

en	  kris	  vart	  femte	  år	  inte	  är	  det.	  Följande	  menar	  de	  att	  tanken	  med	  IRK-‐modellerna	  faller	  om	  

modellerna	  saknar	  förankring	  i	  verkligheten.	  Å	  andra	  sidan	  bör	  det	  faktum	  att	  bankernas	  

generella	  löptider	  på	  företagsexponeringar	  minskade	  vid	  implementeringen	  av	  IRK-‐

modellerna	  beaktas,	  trots	  att	  det	  går	  att	  betvivla	  att	  detta	  verkligen	  ska	  ha	  skett	  i	  praktiken.	  

Det	  går	  därför	  att	  argumentera	  för	  brist	  på	  trovärdighet	  även	  enligt	  det	  tillvägagångssättet.	  

	  

Att	  IRK-‐metoden	  är	  ett	  riskkänsligt	  system	  går	  att	  konstatera,	  då	  olika	  typer	  av	  tillgångar	  

viktas	  med	  olika	  risker,	  samt	  att	  respektive	  banks	  tidigare	  prestationer	  är	  betydande	  för	  

modellen.	  Att	  bolån	  generellt	  bör	  klassas	  som	  en	  lägre	  risk	  än	  exponeringar	  i	  energisektorn	  

är	  ett	  rimligt	  antagande	  och	  ett	  argument	  för	  att	  IRK-‐modellerna	  är	  en	  bättre	  metod	  än	  att	  

införa	  krav	  på	  bruttosoliditet,	  i	  avseendet	  att	  få	  bankerna	  att	  stå	  rustade	  för	  just	  den	  risken	  

som	  de	  utsatt	  sig	  för.	  Borg	  menar	  att	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  är	  positivt	  ur	  ett	  

samhällsekonomiskt	  perspektiv,	  då	  de	  avser	  att	  reflektera	  bankernas	  verkliga	  risk.	  Däremot	  

är	  det	  problematiskt	  att	  bankerna	  själva	  får	  göra	  denna	  riskbedömning,	  eftersom	  bristen	  på	  

transparens	  kan	  leda	  till	  att	  bankerna	  åtar	  sig	  för	  mycket	  risk,	  menar	  Borg.	  Det	  är	  något	  som	  

Gertler	  et	  al.	  (2012)	  tar	  upp	  och	  belyser	  att	  när	  bankerna	  uppfattar	  sina	  risker	  som	  låga	  leder	  

det	  till	  en	  större	  hävstång,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  en	  mer	  sårbar	  ekonomi	  vid	  en	  eventuell	  

kris.	  Vad	  som	  också	  är	  problematiskt	  är	  att	  det	  är	  svårt	  att	  säkerställa	  vilket	  kapitalkrav	  

respektive	  tillgång	  skall	  fordra.	  

	  

Något	  som	  samtliga	  respondenter	  är	  eniga	  om	  är	  att	  IRK-‐modellerna	  bidragit	  till	  att	  

bankerna	  idag	  har	  en	  bättre	  insyn	  och	  uppfattning	  om	  sin	  riskexponering,	  och	  att	  detta	  har	  

lett	  till	  ökad	  kunskap	  om	  kapitaltäckning	  inom	  organisationerna.	  Detta	  är	  givetvis	  bra	  och	  

bör	  leda	  till	  att	  bankerna	  tar	  beslut	  på	  bättre	  grunder	  i	  framtiden	  i	  frågan	  om	  kreditrisk.	  Vad	  

som	  dock	  bör	  beaktas	  är	  att	  ökad	  insyn	  inte	  nödvändigtvis	  leder	  till	  en	  stabilare	  bank.	  Vid	  en	  

finansiell	  stress	  spelar	  det	  egna	  kapitalet	  en	  stor	  roll	  och	  då	  har	  inte	  insynen	  någon	  praktisk	  

betydelse	  om	  inte	  denna	  insyn	  har	  lett	  till	  en	  bättre	  kapitaltäckning.	  Som	  tidigare	  nämnts	  är	  
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det	  svårt	  att	  konstatera	  ifall	  modellerna	  verkligen	  leder	  till	  det.	  Ytterligare	  något	  som	  bör	  tas	  

i	  beaktning	  kring	  modellernas	  trovärdighet	  är	  att	  de	  bygger	  på	  så	  mycket	  osäkerhet	  och	  är	  

baserade	  på	  historiska	  data.	  Möjligtvis	  är	  det	  som	  Edlund	  menar,	  att	  det	  finns	  en	  

problematik	  i	  modellernas	  uppbyggnad,	  men	  att	  det	  i	  dagsläget	  är	  det	  minst	  dåliga	  

alternativet.	  

	  

6.3.2	  Risker	  som	  modellerna	  innebär	  

Den	  andra	  centrala	  frågan,	  vilka	  risker	  som	  modellerna	  medför,	  är	  huruvida	  bankerna	  

påverkar	  modellerna	  till	  deras	  fördel	  för	  att	  kunna	  minska	  sina	  kapitalkrav.	  I	  frågan	  gällande	  

vilka	  risker	  som	  finns	  med	  IRK-‐modeller	  föreligger	  viss	  oenighet	  bland	  respondenterna.	  Det	  

tydliggörs	  att	  våra	  respondenters	  intressen	  skiljer	  sig	  i	  frågan.	  Bankerna	  och	  Bankföreningen	  

är	  av	  uppfattningen	  att	  fördelarna	  med	  interna	  riskklassificeringsmodeller	  är	  övervägande.	  

De	  menar	  att	  det	  bidrar	  till	  att	  bankerna	  idag	  har	  bättre	  insyn	  i	  sina	  riskexponeringar,	  att	  de	  

håller	  kapital	  som	  motsvarar	  den	  verkliga	  risken	  samt	  att	  det	  bidragit	  till	  lägre	  risktagande	  

inom	  organisationerna.	  Mariathasan	  och	  Merrouche	  (2012)	  konstaterar	  dock	  att	  möjligheten	  

för	  banker	  att	  använda	  sig	  av	  interna	  modeller	  för	  beräkning	  av	  kreditrisk	  skapar	  incitament	  

för	  dem	  att	  mörka	  sina	  risker	  och	  att	  modellerna	  i	  en	  krissituation	  kan	  bli	  föremål	  för	  

manipulation.	  Edlund	  menar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  i	  att	  bankerna	  undervärderar	  risken	  när	  de	  

får	  använda	  interna	  modeller	  och	  hänvisar	  till	  att	  kapitalnivåerna	  hos	  de	  banker	  som	  

implementerat	  IRK-‐modeller	  har	  sjunkit.	  Boström	  utvidgar	  resonemanget	  och	  menar	  på	  att	  

det	  finns	  en	  risk	  att	  bankerna	  utvecklar	  modellerna	  till	  sin	  egen	  fördel.	  Incitamenten	  för	  

detta	  är	  tydliga	  då	  bankerna	  är	  vinstdrivande	  och	  utdelningen	  hamnar	  i	  fokus.	  

	  

Hoenig	  (2013)	  menar	  att	  de	  nya	  kraven	  endast	  skapar	  en	  illusion	  om	  bankernas	  ökade	  

kapitalisering	  och	  att	  det	  kan	  diskuteras	  hur	  väl	  kapitaliserade	  bankerna	  egentligen	  är	  samt	  

att	  bankernas	  balansräkningar	  i	  många	  fall	  manipuleras	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  de	  riskvägda	  

tillgångarna	  undervärderas.	  Riksbankens	  rapport	  (2016)	  tyder	  på	  det	  då	  bankernas	  riskvikter	  

mellan	  2006-‐2013	  minskat,	  där	  byte	  av	  metod	  gav	  störst	  utslag	  och	  var	  den	  stora	  

anledningen	  till	  att	  riskvikterna	  minskade.	  Detta	  framkommer	  också	  tydligt	  i	  Bild	  1,	  som	  visar	  

att	  bankerna	  håller	  lika	  mycket	  kapital	  idag,	  sett	  till	  totala	  tillgångar,	  som	  de	  gjorde	  år	  2008,	  

men	  att	  den	  redovisade	  kärnprimärkapitalrelationen	  har	  stigit.	  Ökningen	  av	  

kärnprimärkapitalrelationen	  förklaras	  huvudsakligen	  av	  att	  riskvikterna	  har	  sjunkit	  och	  inte	  
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av	  att	  kapitalet	  har	  ökat.	  Att	  detta	  skulle	  vara	  fråga	  om	  manipulation	  av	  modellerna	  

förutsätter	  dock	  att	  riskvikterna	  var	  verklighetstrogna	  före	  implementeringen	  av	  de	  interna	  

riskklassifieringsmodellerna,	  vilket	  inte	  med	  säkerhet	  kan	  sägas.	  Bankerna	  exempelvis	  

hävdar	  att	  nuvarande	  kapitalkrav	  bättre	  speglar	  riskexponeringen.	  Att	  bankerna	  skulle	  ha	  

incitament	  för	  att	  medvetet	  undervärdera	  sina	  risker	  är	  något	  som	  både	  Riksbanken	  och	  

Finansinspektionen	  påtalar,	  något	  som	  bankerna	  dementerar	  med	  argumentet	  att	  ledningen	  

driver	  banken	  med	  starka	  intressen	  i	  dess	  överlevnad.	  Åsikterna	  går	  helt	  enkelt	  isär	  och	  det	  

är	  sannolikt	  att	  svar	  först	  kommer	  att	  ges	  när	  nästa	  kris	  inträffar.	  

	  

Utöver	  manipulation	  av	  modellerna	  finns	  det	  andra	  typer	  av	  problematik,	  så	  som	  att	  

riskaptiten	  förändras,	  att	  modellerna	  är	  begränsade	  till	  kreditrisk	  samt	  att	  vikten	  av	  

legitimitet	  påverkar	  bankernas	  agerande.	  Hur	  bankernas	  riskaptit	  förändras	  råder	  det	  delade	  

meningar	  om.	  Blåvarg	  och	  Dallaire	  menar	  att	  riskaptiten	  sjunkit	  då	  bankernas	  verksamhet	  

styrts	  in	  på	  mer	  lågriskverksamhet,	  medan	  Edlund	  menar	  att	  det	  är	  troligt	  att	  riskaptiten	  

ökar	  när	  bankerna	  får	  beräkna	  sina	  risker	  själva,	  men	  motiverar	  ändå	  skärpta	  kapitalkrav	  

med	  att	  kapitalet	  ökar	  mer	  än	  vad	  riskaptiten	  gör.	  Borg	  menar	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  

bankerna	  utvecklar	  modellerna	  för	  att	  kunna	  ta	  på	  sig	  mer	  risk	  än	  vad	  de	  hade	  kunnat	  göra	  

med	  standardiserade	  modeller.	  I	  och	  med	  att	  IRK-‐modellerna	  leder	  till	  att	  kapitalkravet	  

förändras	  är	  det	  även	  troligt	  att	  riskaptiten	  förändras,	  i	  enlighet	  vad	  som	  tidigare	  nämnts	  

kring	  hur	  kapitalisering	  påverkar	  banker.	  

	  

Att	  effekten	  av	  IRK-‐modellerna	  redan	  skulle	  ha	  visat	  sig	  i	  bankernas	  balansräkningar	  är	  inte	  

troligt	  då	  de	  svenska	  bankerna	  präglas	  av	  upplåning	  med	  korta	  löptider	  och	  utlåning	  med	  

långa	  löptider.	  Därför	  borde	  förändringen	  i	  riskaptit	  inte	  redan	  givit	  utslag	  på	  

kaptialnivåerna.	  Däremot	  har	  risktagandet	  sannolikt	  förändrats	  i	  bankernas	  nya	  

engagemang.	  Det	  faktum	  att	  modellerna	  avser	  kreditrisk	  är	  i	  sig	  inget	  bekymmer,	  men	  kan	  

skapa	  problem	  då	  bankerna	  är	  exponerade	  mot	  en	  rad	  andra	  risker	  som	  inte	  beaktas	  i	  

samma	  utsträckning.	  Ett	  exempel	  är	  den	  politiska	  risken	  som	  bankerna	  idag	  inte	  behöver	  ta	  

någon	  hänsyn	  till.	  Vikten	  av	  legitimitet	  påverkar	  bankernas	  agerande	  och	  leder	  till	  att	  de	  

homogeniseras.	  I	  frågor	  kring	  avkastning	  finns	  det	  en	  risk	  att	  bankerna	  vill	  upprätthålla	  

nuvarande	  räntabilitet	  för	  att	  uppfattas	  solida	  från	  omvärlden,	  vilket	  kan	  skapa	  risker	  i	  fråga	  

om	  riskaptit.	  
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6.4	  Framtid	  

Gemensamt	  för	  alla	  typer	  av	  regler	  är	  att	  de	  måste	  förstås	  och	  implementeras	  på	  ett	  avsett	  

sätt	  av	  mottagaren	  och	  därefter	  måste	  det	  finnas	  en	  fungerande	  granskning.	  Banksystemet	  

är	  som	  tidigare	  nämnt	  synnerligen	  reglerat	  och	  dessutom	  mycket	  komplext.	  Att	  så	  

omfattande	  regeländringar	  som	  implementeringen	  av	  Basel	  II	  och	  Basel	  III	  skulle	  ha	  fungerat	  

felfritt	  från	  start	  hade	  således	  inte	  varit	  möjligt,	  eller	  åtminstone	  högst	  osannolikt.	  Vad	  de	  

nya	  kapitaltäckningsreglerna	  och	  IRK-‐modellerna	  hittills	  har	  inneburit	  för	  det	  svenska	  

banksystemet	  är	  mest	  troligt	  inte	  förenligt	  med	  hur	  Baselkommittén	  hade	  tänkt	  sig	  

implementeringen.	  Basel	  III	  är	  fortfarande	  under	  utveckling	  och	  som	  Edlund	  nämner	  är	  

kapitaltäckning	  något	  som	  Riksbanken	  och	  de	  andra	  aktörerna	  antagligen	  alltid	  kommer	  att	  

fortsätta	  utveckla	  allteftersom	  bankväsendet	  förändras.	  Löptids-‐	  och	  riskviktsgolv	  är	  bara	  två	  

exempel	  på	  detta.	  Sannolikt	  speglar	  inte	  nuvarande	  riskvikter	  de	  faktiska	  risker	  som	  banker	  

står	  exponerade	  emot,	  dels	  på	  grund	  av	  att	  systemen	  ännu	  inte	  är	  optimerade	  och	  dels	  på	  

grund	  av	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  förutse	  vad	  framtiden	  innebär	  samt	  vilka	  risker	  som	  ännu	  

inte	  gett	  sig	  tillkänna.	  Tanken	  att	  risken	  beräknas	  efter	  den	  faktiska	  tillgången	  är	  dock	  bättre	  

och	  mer	  rättvis	  än	  att	  beräkna	  risken	  utefter	  totala	  tillgångar	  och	  värt	  att	  hålla	  fast	  vid	  och	  

fortsätta	  utveckla.	  	  
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7.	  Slutsats	  

Avsnittet	  avser	  att	  presentera	  resultatet	  av	  studien	  för	  att	  knyta	  an	  till	  studiens	  syfte	  och	  

besvara	  frågeställningen.	  Detta	  genomförs	  genom	  att	  vi	  belyser	  de	  mest	  betydande	  

upptäckterna	  ur	  diskussionen.	  	  

Kapital	  och	  kapitaltäckningsnivåer	  har	  historiskt	  sett	  visat	  sig	  vara	  olika	  betydelsefulla	  under	  

finansiell	  stress.	  Något	  som	  är	  minst	  lika	  viktigt	  för	  bankers	  motståndkraft	  är	  att	  de	  anses	  

legitima	  och	  att	  de	  har	  förtroende	  från	  omvärlden.	  Detta	  behov	  påverkar	  därför	  hur	  de	  väljer	  

att	  agera	  kring	  frågor	  som	  kapitaltäckning,	  där	  de	  möjligen	  inte	  väljer	  det	  alternativ	  som	  

faktiskt	  vore	  bäst	  lämpat	  utan	  agerar	  utefter	  vad	  som	  förväntas	  av	  dem.	  BRRD-‐direktivet,	  

LCR	  samt	  andra	  förebyggande	  åtgärder	  är	  faktorer	  som	  påverkar	  kapitalets	  betydelse.	  Att	  

kapitalet	  har	  blivit	  viktigare	  i	  och	  med	  regeländringar	  kring	  kapitaltäckning	  samt	  de	  andra	  

faktorerna	  står	  klart,	  däremot	  är	  det	  osäkert	  i	  vilken	  utsträckning.	  

	  

Vad	  som	  dock	  står	  klart	  och	  bör	  has	  i	  åtanke	  är	  att	  volatiliteten	  i	  bankens	  aktie	  inte	  

nödvändigtvis	  sjunker	  när	  kapitaltäckningen	  ökar.	  Att	  förlita	  sig	  på	  det	  vore	  att	  dra	  

förhastade	  slutsatser.	  För	  att	  kapitalets	  betydelse	  har	  ökat	  betyder	  det	  nödvändigtvis	  inte	  

heller	  att	  kapitalnivåerna	  bör	  höjas.	  Att	  kapitalet	  är	  av	  en	  hög	  kvalitet	  samt	  att	  det	  egna	  

kapitalet	  motsvarar	  den	  verkliga	  risken	  är	  däremot	  viktigt.	  Att	  uppnå	  detta	  var	  en	  av	  

anledningarna	  till	  införandet	  av	  IRK-‐modeller.	  

	  

De	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  medför	  att	  bankerna	  idag	  redovisar	  en	  högre	  

kapitaltäckning	  än	  före	  implementeringen	  av	  Basel	  II.	  Dock	  håller	  de	  fortfarande	  samma	  

andel	  kapital	  i	  förhållande	  till	  totala	  tillgångar.	  Det	  är	  högst	  anmärkningsvärt.	  Detta	  skulle	  

både	  kunna	  bero	  på	  att	  risken	  i	  bankernas	  tillgångar	  har	  minskat,	  att	  föregående	  kapitalkrav	  

överskattade	  riskerna	  eller	  att	  bankerna	  idag	  håller	  mer	  eget	  kapital.	  Sannolikt	  är	  det	  en	  

effekt	  av	  samtliga	  påståenden,	  men	  där	  förändring	  i	  kapitalisering	  spelar	  absolut	  minst	  roll.	  

Följdfrågan	  blir	  då	  ifall	  de	  nya	  regleringarna	  har	  bidragit	  till	  en	  kapitaltäckning	  som	  bättre	  

redovisar	  den	  verkliga	  riskexponeringen.	  

	  

Visserligen	  är	  de	  flesta	  överens	  om	  att	  IRK-‐modellerna	  har	  lett	  till	  att	  bankerna	  har	  en	  bättre	  

uppfattning	  om	  sina	  riskexponeringar	  idag	  samt	  att	  kunskapen	  om	  kapital	  inom	  

organisationerna	  har	  ökat.	  Vidare	  bör	  detta	  leda	  till	  att	  bankerna	  i	  framtiden	  tar	  beslut	  på	  
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bättre	  grunder	  avseende	  kreditrisk.	  Vad	  som	  talar	  emot	  att	  bankerna	  skulle	  stå	  bättre	  

rustade	  för	  en	  finansiellt	  stressad	  situation	  idag	  är	  de	  starka	  incitament	  som	  finns	  för	  

bankerna	  att	  manipulera	  modellerna	  för	  att	  minimera	  andelen	  eget	  kapital.	  Det	  finns	  även	  

en	  risk	  att	  bankernas	  riskaptit	  påverkas	  i	  samband	  med	  att	  de	  dels	  vill	  upprätthålla	  tidigare	  

avkastning	  på	  eget	  kapital,	  för	  att	  bland	  annat	  uppnå	  legitimitet,	  men	  även	  då	  de	  möjligen	  

undervärderar	  sin	  riskexponering.	  Så	  som	  modellerna	  är	  uppbyggda	  idag	  finns	  det	  stort	  

utrymme	  för	  egna	  tolkningar	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  för	  bankerna	  att	  påverka	  modellerna	  till	  

sin	  fördel.	  

	  

Ur	  ett	  kortsiktigt	  perspektiv	  går	  det	  därför	  inte	  att	  dra	  slutsatsen	  att	  bankerna	  står	  bättre	  

rustade	  för	  en	  finansiell	  kris	  idag	  än	  före	  implementeringen	  av	  Basel	  II.	  Anledningen	  till	  detta	  

är	  dock	  inte	  att	  modellerna	  är	  dåliga,	  utan	  att	  de	  inte	  är	  optimerade	  än.	  Banksystemet	  är	  

både	  omfattande	  och	  komplext.	  Att	  ett	  nytt	  regelverk	  så	  som	  Basel	  II	  och	  Basel	  III	  inte	  har	  

fungerat	  felfritt	  från	  början	  är	  således	  ingenting	  anmärkningsvärt.	  Det	  finns	  en	  rad	  risker	  

som	  är	  förenat	  med	  IRK-‐modellerna.	  Osäkerheten	  i	  vilken	  riskvikt	  som	  är	  trovärdig	  för	  

respektive	  tillgångsslag,	  incitamenten	  för	  manipulation	  och	  utrymmet	  för	  egna	  tolkningar	  är	  

bara	  tre	  exempel.	  Detta	  är	  något	  som	  tillsynsmyndigheter	  ständigt	  arbetar	  med	  för	  att	  

kunna	  hantera	  för	  att	  reglerna	  ska	  mottas	  på	  ett	  önskvärt	  sätt.	  

	  

Vad	  som	  dock	  kan	  sägas	  är	  att	  visionen	  med	  IRK-‐modeller	  är	  en	  mer	  lämplig	  och	  rättvis	  

metod	  än	  att	  beräkna	  kapitalkravet	  genom	  bruttosoliditet.	  Det	  är	  tydligt	  att	  det	  finns	  

problem	  med	  modellernas	  uppbyggnad.	  Både	  gällande	  dess	  uppbyggnad	  av	  historiska	  data	  

samt	  att	  regelverket	  skapats	  ur	  ett	  globalt	  perspektiv.	  Även	  om	  bankerna	  hittills	  inte	  står	  

bättre	  rustade	  inför	  en	  framtida	  kris	  utvecklas	  och	  förfinas	  regleringarna	  kring	  kapitalkrav	  

samt	  kring	  andra	  nödvändiga	  åtgärder	  och	  kommer	  ur	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  att	  leda	  till	  

en	  bättre	  motståndskraft	  i	  framtiden.	  
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8.	  Avslutande	  reflektioner	  

Slutligen	  anges	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  samt	  de	  brister	  som	  föreligger	  i	  denna	  studie.	  

8.1	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Denna	  studie	  visar	  att	  andra	  typer	  av	  åtgärder	  än	  kapitaltäckning	  är	  betydelsefulla	  för	  

bankers	  motståndskraft	  och	  förutsättningar	  för	  överlevnad	  vid	  en	  finansiell	  kris.	  Genom	  att	  

ta	  avstamp	  i	  denna	  studie	  skulle	  en	  fortsatt	  diskussion	  kunna	  föras	  kring	  de	  nya	  

likviditetsdirektiven	  och	  hur	  de	  kommer	  att	  påverka	  bankernas	  verksamhet.	  Dessa	  kommer	  

att	  påverka	  bankernas	  finansiella	  stabilitet	  i	  framtiden	  och	  således	  även	  att	  påverka	  

kapitalets	  betydelse.	  Detta	  gäller	  även	  BRRD	  och	  TLAC	  som	  är	  två	  stabilitetsåtgärder	  som	  

sannolikt	  kommer	  ha	  stor	  inverkan	  på	  det	  svenska	  banksystemet.	  	  

	  

I	  denna	  studies	  slutsats	  anges	  flertalet	  spekulativa	  påståenden.	  Detta	  på	  grund	  av	  att	  vissa	  

åtgärder	  som	  tas	  upp	  ännu	  inte	  implementerats	  i	  Sverige.	  En	  liknande	  studie	  som	  denna	  

skulle	  alltså	  med	  fördel	  kunna	  genomföras	  om	  ett	  antal	  år,	  när	  effekterna	  av	  dessa	  går	  att	  

observera.	  Denna	  rapport	  skulle	  då	  kunna	  användas	  som	  ett	  underlag	  för	  vidare	  forskning	  

inom	  området.	  

	  

8.2	  Brister	  i	  rapporten	  

Som	  antytts	  ovan	  innehåller	  denna	  studie	  vissa	  spekulativa	  antaganden,	  särskilt	  gällande	  hur	  

andra	  förebyggande	  åtgärder	  kan	  komma	  att	  påverka	  bankerna.	  Detta	  beror	  på	  att	  flera	  av	  

dessa	  ännu	  inte	  implementerats	  i	  Sverige.	  	  

En	  annan	  brist	  i	  studien	  är	  att	  intervjuerna	  har	  ägt	  rum	  under	  arbetstid,	  vilket	  kan	  ha	  

medfört	  att	  respondenterna	  inte	  velat	  ifrågasätta	  materialet,	  för	  att	  minimera	  den	  tid	  som	  

har	  tagits	  från	  deras	  arbetsdag.	  Vidare	  kan	  det	  finnas	  en	  risk	  att	  vissa	  respondenter	  

begränsats	  av	  att	  de	  inte	  intervjuades	  i	  egenskap	  av	  privatperson	  och	  att	  deras	  svar	  möjligen	  

påverkats	  av	  ståndpunkten	  hos	  den	  arbetsgivare	  som	  de	  företrätt.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  –	  Intervjufrågor	  till	  respondenter	  som	  företräder	  banker	  

Personligt	  

Berätta	  lite	  om	  dig	  själv,	  hur	  det	  kom	  sig	  att	  du	  började	  jobba	  här	  och	  hur	  dina	  

arbetsuppgifter	  ser	  ut.	  

Basel	  

Hur	  har	  de	  nya	  Baselreglerna	  påverkat	  ditt	  dagliga	  arbete?	  

• Vilka	  förändringar	  i	  ert	  arbetssätt	  har	  du	  upplevt	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  

Basel	  II?	  

• Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  ni	  har	  valt	  att	  IRK-‐metoden	  och	  inte	  schablonmetoden?	  

• Vad	  ser	  du	  för	  fördelar	  respektive	  nackdelar	  med	  detta	  val?	  	  

• Vilka	  faktorer	  spelade	  in	  vid	  valet	  av	  metod?	  

• Vilka	  var	  svårigheterna?	  

	  

Det	  vi	  vill	  undersöka	  är	  hur	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  är	  en	  bra	  metod	  för	  att	  stärka	  

bankers	  finansiella	  stabilitet	  och	  undvika	  kriser	  i	  framtiden.	  Tycker	  du	  att	  skärpta	  

kapitaltäckningskrav	  är	  rätt	  metod	  för	  att	  stärka	  bankernas	  finansiella	  stabilitet,	  eller	  hade	  

du	  föredragit	  andra	  metoder	  och	  tillvägagångssätt?	  

• Går	  det	  att	  på	  andra	  sätt	  skapa	  incitament	  för	  bankerna	  att	  hålla	  mer	  kapital?	  

	  

Resurser	  

Vad	  för	  slags	  resurser	  har	  krävts	  för	  att	  implementera	  er	  IRK-‐modell?	  

• Hade	  det	  varit	  mindre	  kostsamt	  för	  er	  att	  använda	  er	  av	  schablonmetoden?	  

• Hur	  påverkar	  metodvalen	  bankerna	  konkurrensmässigt?	  

	  

IRK-‐modeller	  

Vilka	  faktorer	  påverkade	  ert	  val	  av	  metod?	  

• Vad	  ser	  du	  för	  fördelar	  respektive	  nackdelar	  med	  IRK-‐modeller?	  

• Vad	  finns	  det	  för	  risker?	  

	  

Alla	  storbanker	  i	  Sverige	  var	  snabba	  med	  att	  ansöka	  om	  tillstånd	  för	  denna	  metod.	  Hur	  

påverkade	  de	  andra	  bankernas	  agerande	  ert	  val?	  
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• Hur	  har	  er	  nya	  klientportfölj	  påverkats?	  

• Har	  ni	  märkt	  av	  att	  klientstruktur	  påverkats	  av	  ert	  val	  av	  beräkningsmetod?	  

• Hur	  påverkades	  er	  befintliga	  klientportfölj	  av	  bytet	  till	  IRK?	  

• Hur	  förändrades	  riskvikterna?	  

• Hur	  har	  era	  metoder	  vid	  utlåning	  påverkats	  i	  samband	  med	  den	  nya	  metoden?	  

• Hur	  påverkas	  riskaptiten	  av	  val	  av	  metod?	  

	  

Statens	  tidigare	  ingripanden	  

Hur	  ser	  du	  på	  den	  implicita	  garantin	  och	  möjligheten	  till	  hjälp	  med	  likviditet	  som	  bankerna	  

tidigare	  fått?	  

• Hur	  måste	  bankerna	  förändra	  sitt	  tänkande	  nu	  när	  det	  kommer	  bli	  svårare	  för	  staten	  

att	  agera	  när	  banker	  blir	  insolventa?	  

• Vilka	  fördelar	  respektive	  nackdelar	  ser	  du	  med	  det	  nya	  krishanteringsdirektivet?	  

	  

Banker	  

Vad	  finns	  det	  för	  problem	  med	  att	  kapitalkravet	  baseras	  på	  banken	  och	  låntagarens	  historik?	  

Hur	  påverkas	  riskaptiten	  av	  de	  nya	  kapitalkraven	  då	  samma	  krav	  fortfarande	  ställs	  av	  

aktieägarna?	  

	  

Baselregelverket	  är	  ju	  utformat	  av	  olika	  länder	  i	  olika	  världsdelar.	  Vad	  anser	  finns	  för	  positiva	  

respektive	  negativa	  aspekter	  med	  det?	  

	  

Baselregelverket	  är	  visserligen	  inte	  speciellt	  gammalt	  men	  kapitaltäckning	  har	  banker	  tagit	  

hänsyn	  till	  länge.	  Hur	  tycker	  du	  att	  kvaliteten	  i	  metoderna	  har	  förändrats	  i	  och	  med	  

implementeringen	  av	  IRK-‐metoden?	  

	  

Bilaga	  2	  –	  Intervjufrågor	  till	  respondenter	  som	  ej	  företräder	  banker	  

Personligt	  

Berätta	  lite	  om	  dig	  själv,	  tidigare	  erfarenhet,	  din	  roll	  på	  Riksbanken	  och	  vilka	  dina	  

arbetsuppgifter	  är.	  

	  

Basel	  
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Hur	  har	  de	  nya	  Baselreglerna	  påverkat	  ditt	  dagliga	  arbete?	  

• Vilka	  förändringar	  i	  ert	  arbetssätt	  har	  du	  upplevt	  i	  och	  med	  implementeringen	  av	  

Basel	  II?	  

• Hur	  påverkas	  ert	  arbete	  av	  bankernas	  kapitalhantering?	  	  

	  

Det	  vi	  vill	  undersöka	  är	  hur	  de	  nya	  kapitaltäckningsreglerna	  är	  en	  bra	  metod	  för	  att	  stärka	  

bankers	  finansiella	  stabilitet	  och	  undvika	  kriser	  i	  framtiden.	  Tycker	  du	  att	  skärpta	  

kapitaltäckningskrav	  är	  rätt	  metod	  för	  att	  stärka	  bankernas	  finansiella	  stabilitet,	  eller	  hade	  

du	  föredragit	  andra	  metoder	  och	  tillvägagångssätt?	  

• Går	  det	  att	  på	  andra	  sätt	  skapa	  incitament	  för	  bankerna	  att	  hålla	  mer	  kapital?	  

	  

Resurser	  

Att	  implementera	  IRK-‐modellen	  är	  kostsamt	  och	  resurskrävande	  för	  bankerna.	  Hur	  ser	  du	  på	  

att	  de	  större	  bankerna	  har	  en	  fördel	  gentemot	  mindre	  banker	  i	  det	  att	  de	  kan	  hålla	  mindre	  

kapital?	  	  

• Innebär	  det	  risker	  för	  det	  finansiella	  systemet?	  

	  

IRK-‐modeller	  

Vad	  ser	  du	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  med	  att	  låta	  bankerna	  använda	  sig	  av	  interna	  metoder	  

för	  att	  beräkna	  sina	  kapitalkrav?	  

• Vad	  finns	  det	  för	  risker?	  	  

• På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  att	  bankernas	  riskhantering	  påverkas	  av	  deras	  val	  av	  metod?	  	  

	  

Statens	  tidigare	  ingripanden	  

Hur	  ser	  du	  på	  den	  implicita	  garantin	  och	  möjligheten	  till	  hjälp	  med	  likviditet	  som	  bankerna	  

tidigare	  fått?	  

• Hur	  måste	  bankerna	  förändra	  sitt	  tänkande	  nu	  när	  det	  kommer	  bli	  svårare	  för	  staten	  

att	  agera	  när	  banker	  blir	  insolventa?	  

• Vilka	  för-‐	  respektive	  nackdelar	  ser	  du	  med	  det	  nya	  krishanteringsdirektivet?	  

	  

Banker	  

Vad	  finns	  det	  för	  problem	  med	  att	  kapitalkravet	  baseras	  på	  banken	  och	  låntagarens	  historik?	  



	   48	  

Hur	  påverkas	  riskaptiten	  av	  de	  nya	  kapitalkraven	  då	  samma	  krav	  fortfarande	  ställs	  av	  

aktieägarna?	  

	  

Bruttosoliditeten	  i	  bankerna	  varit	  relativt	  konstant	  de	  senaste	  åren	  medan	  

kärnprimärkapitalrelationen	  har	  ökat	  markant.	  Hur	  ska	  man	  tolka	  det?	  

	  

Baselregelverket	  är	  ju	  utformat	  av	  olika	  länder	  i	  olika	  världsdelar.	  Vad	  finns	  det	  för	  positiva	  

respektive	  negativa	  aspekter	  med	  det?	  	  

	  

Baselregelverket	  är	  visserligen	  inte	  speciellt	  gammalt	  men	  kapitaltäckning	  har	  banker	  tagit	  

hänsyn	  till	  länge.	  Hur	  tycker	  du	  att	  kvaliteten	  i	  metoderna	  har	  förändrats	  i	  och	  med	  

implementeringen	  av	  IRK-‐metoden?	  
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