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Förord 

I denna uppsats har författarna som syfte att försöka se om regelverken fungerar. Författarna har inte 

stött på några liknade studier och denna studie bör ses som en början för att se om regelverken verkli-

gen fungerar. Då mycket av tiden har gått till att sätta sig in i de omfattande regelverken samt till att 

samla in all data har studien avgränsats. Författarnas förhoppningar är att någon eller några andra i 

framtiden känner sig manade att djupdyka mer i ämnet. 
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Sammanfattning 

Den globala finanskrisen som startade år 2007 har lett till skärpta regleringar av banker. De internat-

ionella standarderna för bankregleringar beslutas av Baselkommittén. När den finansiella krisen bröt 

ut var Basel II det rådande regelverket. Det visade sig inte vara tillräcklig då bankerna bland annat 

hade för lite kapital för de risker de exponerades mot. Detta resulterade i att Baselkommittén revide-

rade det andra regelverket och Basel III antogs. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det ser 

ut som att regelverken har fungerat genom att undersöka europeiska bankers skuldsättningsgrad samt 

lönsamhet för två olika tidsperioder. Den första perioden avser det andra regelverket och den andra 

perioden avser det tredje regelverket. Lönsamhetsmåtten som undersöks är vinstmarginal och ränte-

marginal. Uppsatsen grundar sig i resonemanget att en ökning av kapitalet, som regleringen har som 

syfte att öka, bör bidrar till att vinstmarginalerna minskar eftersom det egna kapitalet utgör säkra till-

gångar som inte har samma avkastning som mer riskfyllda tillgångar. Bankerna kan dock försöka höja 

sina utlåningsräntor för att öka sina intäkter. Resultatet visar att det finns en signifikant minskning 

mellan den första och andra perioden för de flesta nyckeltal som har studerats sett till alla länder som 

är med i studien. Detta resultat visar att det ser ut som att det tredje regelverket fungerar. Sett till ban-

kerna i eurokrisländer finns det ingen signifikant skillnad mellan perioderna för skuldsättningsgraden. 

Detta är överraskande i och med att det blev tydligt under eurokrisen att banker i dessa länder hade för 

lite reserver. Korrelationen mellan de olika nyckeltalen är låga vilket har lett till att resonemanget om 

att alla dessa nyckeltal påverkar varandra inte kan påvisas statistiskt.  

Nyckelord: Basel II, Basel III, bankregleringar, kapitalregleringar 
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Abstract 

The global financial crisis that started in 2007 led to stricter banking regulations. The international 

standards for bank regulations are established by the Basel Committee. Basel II was the prevailing 

regulatory framework when the financial crisis started. During this period banks held too little capital 

for the risks they were exposed to and the regulation was therefore insufficient. This resulted in the 

Basel Committee revising the second regulation and Basel III was adopted. The aim of this paper is to 

investigate whether the regulations has had sufficient and statistically significant impact on the banks. 

The hypothesis is tested by examining European banks debt-equity ratio and profitability for two dif-

ferent time periods. The first period refers to the second regulation and the second period refers to the 

third regulation. The profitability measures that are examined is profit margin and interest margin. The 

paper is based on the reasoning that an increase in capital, which the regulation has as its main purpose 

to increase, should contribute to a reduction in profit margins due to that equity constitutes of safe as-

sets that does not have the same return as more risky assets. Banks can however try to raise their lend-

ing rates to increase their revenues. The results imply that there is a significant decrease in the value of 

most of the key figures between the first and second period for the study that included all countries. 

Given the results it can be concluded that the third regulation appears to work. The authors also con-

clude that there is no significant difference in the debt-equity ratio between the periods for countries 

involved in the euro crises. This result is surprising since it became clear that banks in these countries 

during the euro crisis had lacked reserves. The low correlation between the key figures implies that the 

reasoning that all the ratios affect each other cannot be proved statistically. 

Key words: Basel II, Basel III, bank regulations, capital regulations 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den senaste finansiella krisen är den mest omfattade finanskrisen sedan den stora depressionen på 30-

talet. Krisen började i USA och spreds som en löpeld över resten av världen (Kenton 2018). Eurokri-

sen 2009 i Europa var en följdreaktion på finanskrisen i USA som mynnade ut i att flera länder gick in 

i en djup recession i flera år och somliga länder riskerade till och med ”konkurs”. Den tilltagande till-

växten av statsskulder i kombination med ökade räntor och krisande banker resultera i en förtroende-

kris mellan de europeiska medlemsstaterna. (Bird & Kenton 2019) Det gick till och med så pass långt 

att det ekonomiska samarbetet inom EU hotades. Länder som är med i en monetär union mister möj-

ligheten att vara penningpolitiskt oberoende givet att de vill ha hög kapitalmobilitet (Van Marrewijk 

2012). De kan inte längre trycka pengar för att återbetala eller refinansiera sina statsskulder. De kan 

inte heller trycka mer pengar för att hjälpa de krisande bankerna. Länderna som är med i den monetära 

unionen blir istället beroende av att en tredje part ska hjälpa dem (Bird & Kenton 2019). Detta innebär 

att alla inom unionen indirekt blir beroende och påverkas av varandra, därav måste de hjälpa varandra 

vid kris.  

Men det är inte bara misstro mellan länderna som kan växa fram under krisperioder. Även om stats-

makter har medel för att hjälpa de krisande bankerna så återstår fortfarande ett dilemma; ska de låta 

bankerna gå i konkurs eller hjälpa de krisande bankerna med skattemedel? Det senare räddar ekono-

min från att det finansiella systemet kollapsar och ser på så vis till att lågkonjunkturen inte blir lika 

lång och utdragen (Hull 2012). Risken med det senare alternativet är dock att det kan leda till att ban-

kerna tar på sig mer risk eftersom de vet att staten kommer att rädda dem i slutändan. Detta ger upp-

hov till det klassiska moral hazard och principal-agent problemet då bankerna kan göra kortsiktiga 

vinster genom att ta mer risk. Den ökade risken medför större vinster vid ett positivt utfall men även 

större förluster vid ett negativt utfall. Om staten går in och räddar krisande banker så skulle det inne-

bära att skattebetalarna indirekt får betala vid ett negativt utfall (Demsetz et al. 1997). Detta är något 

som skattebetalare överlag inte är nöjda med och eftersom det är skattebetalarna som röstar på vem 

som ska styra landet, i en fungerande demokrati, så bör politikerna ta hänsyn till detta om de vill bli 

omvalda.  

Ett banksystem med hög integration mellan bankerna ger upphov till högre systemrisk som bidrar till 

att stress snabbare sprider sig mellan bankerna. Ett exempel på en sådan händelse är Lehman Brothers 

kollapsen vars dominoeffekt spreds i hela det finansiella systemet, vilket i sin tur påverkade hela 

världsekonomin (Nguyen 2019). Utöver detta har bankerna även en mycket högre skuldsättning än 

andra branscher. Detta i kombination med att bankerna är integrerade med varandra, via belåning, ökar 

risken för kollaps vid omfattande makroekonomiska chocker (Hull 2012). 
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I och med att bankerna är essentiella för en fungerande modern ekonomi finns det starka incitament 

för att se till så att banker har tillräckligt med kapital för de risker som de tar. Detta är syftet med 

bankregleringar. Regleringar ska medföra en stabilare ekonomisk miljö som minskar risken för 

systemkollaps samt bidra till högre förtroende för det finansiella systemet. 1988 infördes harmonise-

rade riskstandarder för banker som idag går under namnet Basel I. Sedan dess har nya versioner kom-

mit ut med jämna mellanrum (Hull 2012). Tanken med de uppdaterade versionerna är att systemrisken 

ska bli mindre och mindre och att bankerna i allt större utsträckning ska klara av att bära den risk de 

tar.  

1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om regelverket faktiskt fungerar eller om det endast finns 

för syns skull alternativt att de fortfarande är i en infasningsperiod där kommittén är glad för den re-

glering de får igenom. Vidare är frågeställningar som ska besvaras: Har bankernas lönsamhet och 

skuldsättningsgrad påverkats av kapitalkraven? Går det att se en signifikant skillnad på lönsamheten 

och skuldsättningsgraden mellan de olika Baselregleringarna? Och finns det något samband mellan 

skuldsättningsgrad och lönsamhet? 

1.3 Metod 

För att kunna uppnå syftet med studien används ett deduktivt resonemang vilket innebär att hypoteser 

tas fram utifrån tidigare empiriska studier samt teori som sedan testas med en empirisk undersökning. 

Därefter dras slutsatser som är baserat på bevis. Det deduktiva resonemanget är lämpligt att tillämpa 

när data används för att testa existerande teorier. (Bryman & Bell 2015) Enligt de som förespråkar det 

deduktiva resonemanget ska arbetet inledas med att först införskaffa sig förväntningar om omvärlden 

och sedan komma fram till hur väl resultatet i empirin överensstämmer med omvärlden (Jacobsen 

2002). I denna studie har resultat från tidigare forskning används för att skapa sig förväntningar om 

relationen mellan de variabler författarna kommer att undersöka.   

I studien används en kvantitativ forskningsmetod vilket enligt Bryman och Bell (2015) är att föredra 

när ett deduktivt synsätt tillämpas. Enligt Jacobsen (2002) är den kvantitativa forskningsmetoden för-

delaktig då den gör det möjligt att undersöka en högre volym av data. En annan fördel är att de slutsat-

ser som dras i en studie med en kvantitativ metod kommer vara allmänna slutsatser för hela populat-

ionen. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats genom att författarna endast kommer undersöka internationellt aktiva 

banker inom EU. Anledningen till valet att undersöka internationellt aktiva banker är att det är dessa 
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som regelverken fokuserar på. Motivet till den geografiska avgränsningen är att EU genom åren flitigt 

jobbat för ökad harmonisering och transparens av redovisningar inom området. Vidare har författarna 

valt att endast undersöka tidsperioden 2004 till 2018 vilket inte omfattar den första regleringen. Anled-

ningen till detta är att det första regelverket endast var moraliskt bindande samt att endast tio med-

lemsländer utgjorde Baselkommittén då det första regelverket antogs. Avsaknaden av data mellan den 

första och andra regleringen medförde att skillnaden mellan dessa perioder inte togs med. Även avsak-

nad av databaser där det finns årsredovisningar från europeiska banker som avser den tidsperiod som 

författarna vill undersöka har bidragit till att information i denna studie hämtats från varje banks hem-

sida. Då insamlingen av data varit tidskrävande har författarna på grund av tidsbrist valt att undersöka 

fyra olika lönsamhets variabler i den empiriska undersökningen. Inom det andra regelverket har även 

författarna valt att endast studera den första pelaren som handlar om minimikapitalkravet. Vidare har 

huvudfokus av studien naturligt hamnat på kreditrisken inom den första pelaren då det är denna risk 

som regelverket lägger störst tyngdvikt på och som utgör majoriteten av regelverksdokumenten.  

1.5 Disposition 

För att undersöka hur bankregleringarna över tid har påverkat bankerna kommer studien att gå igenom 

följande kapitel: 

I Riskexponering i banker beskrivs olika typer av risker som banker är utsatta för. 

I De olika regelverken presenteras bankregleringarna för de olika regelverken. En bakgrund till Basel-

kommittén introducera kapitlet.  

I Litteraturgenomgång presenteras tidigare studier som undersöker sambandet mellan kapital inom 

banker samt de variabler som är av intresse inom denna studie.  

I Teoretisk tolkning analyseras de olika regelverken och slutsatsen dras för hur det egna kapitalet bör 

röra sig mellan de olika regelverken. 

I Datahantering och statistiska metoder presenteras studiens genomförande samt brister som kan fin-

nas med insamlade data. Inom detta kapitel redogörs även datasetet samt de variabler som är av in-

tresse. Vidare presenteras statiska metoder. 

I Resultat och analys presenteras studiens resultat från de genomförda statistiska undersökningarna 

samt en analys av resultatet. 

I Diskussion och slutsats diskuteras konsekvenser av de resultat och analys studien kommit fram till. 

Vidare presenteras en sammanfattning av studien samt förslag på vidare studier. 
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2 Riskexponering i banker 

Banker exponeras mot olika risker. Enligt Hull (2015) exponeras banker mot kreditrisk, marknadsrisk, 

operativrisk, systemrisk, likviditetsrisk samt modellrisk. Kreditrisk avser risken att en kredittagare inte 

kan fullgör sina förpliktelser samt att värdeförluster kan uppstå som en följd av försämrad kreditkvali-

tet. Bankers tillgångar är förknippade med en individuell kreditrisk, exempelvis risken för att en kre-

dittagare inte betalar amorteringar och räntor. Bankers kreditrisk kan aldrig helt och hållet avlägsnas. 

Kreditrisken grundar sig i två faktorer, där den första är att samhälls- och företagsekonomiska utveckl-

ingen inte går att förutsäga och den andra faktorn är att det finns en informationsasymmetri mellan 

kredittagare och kreditgivare. (Finansdepartementet 1998) 

Marknadsrisk avser risken för värdeförändringar i en banks tillgångar och skulder (Hull 2015). Exem-

pel på marknadsrisker är värdeminskningar i aktiekurser för de aktier som banken besitter, växelkurs-

risk som kan uppstå när en bank har tillgångar utomlands samt ränterisker. Banker är främst utsatta för 

ränterisk eftersom en stor del av bankers tillgångar utgörs av räntor samtidigt som dess skulder är rän-

tekänsliga. En räntebärandetillgångs värde rör sig i motsatt riktning som marknadsräntan. Exempelvis 

sjunker en obligations värde när marknadsräntan stiger och om banken väljer att sälja obligationen in-

nan dess löptid gått ut kommer de att förlora pengar. (Falkman 2002) 

Operativ risk är risken för förlust förorsakat av bristfälliga eller misslyckade interna processer, perso-

ner och system eller från externa händelser (Hull 2015). De operativa riskerna delas in i hanläggnings-

risk, intern kontrollrisk samt teknisk risk. Handläggningsrisken avser bland annat fel som uppstår i 

samband med dokumentation, kontrakt, handläggning av ärenden samt redovisning. Interna kontroll-

risken utgörs av risken att anställda inom en bank inte följer regler och riktlinjer utfärdade av banken 

och på så sätt orsakar förluster. Den tekniska risken avser risken för felaktigt beslutsfattande till följd 

av att system som används kollapsar. Bristande datasystem kan medföra stora förluster. (Finansdepar-

tementet 1998) 

Systemrisk är risken att finansiella marknader kollapsar till följd av att en eller flera stora aktörer på 

den finansiella marknaden faller. Det finansiella systemet är uppbyggt på ett specifikt sätt där banker 

är integrerade med varandra genom olika transaktioner. Om en storbank utsetts för finansiell stress så 

kan detta ge upphov till en dominoeffekt där andra banker också kommer att hamna i finansiell stress. 

(Hull 2015) 

Likviditetsrisk avser risken för att en bank inte har tillräckligt med likvidamedel för att kunna betala 

tillbaka skulder som löper ut. Likviditetsrisken grundar sig i att bankers löptid på kreditgivning inte 

överensstämmer med bindningstiden för inlåning (Finansdepartementet 1998). Den sista risken som 

Hull (2015) nämner är modellrisk. Modellrisk avser risken för att (i) modeller som banker använder 
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sig av för att kunna bestämma det pris som ett instrument ska handlas eller säljas för är missvisande 

(ii) fel modeller används för att ”hedgea” en finansiell institutions position i ett instrument.  

3 De olika regelverken 

3.1 Bakgrund till Baselkommittén 

Under 70-talet drabbades världsekonomin av många störningar. Den genomsnittliga tillväxttakten 

sjönk samtidigt som inflationen ökade drastiskt. Kapitalmarknader hade utvecklats vilket utmanade 

bankernas position som primära långivare till företag. Eftersom banklån inte längre var det enda sättet 

för företag att finansiera sig sjönk bankernas tillgångar. Även bankernas skulder sjönk på grund av att 

fler insättare valde att investera sina pengar i höglikvida värdepapper istället för att sätta in dem på 

sparkonton. Det var främst turbulensen på den internationella valutamarknaden och bankmarknaden 

som ledde till att Baselkommittén grundades. 1974 bildades Committee on Banking and Regulations 

and Supervisory Practises som idag kallas för Baselkommittén. Kommittén bildades av tio medlems-

länder och bestod av representanter från centralbanker och tillsynsmyndigheter vars syfte var att fun-

gera som ett slags regleringsforum för medlemsländerna. Huvudfokus var att inga banker skulle 

komma undan tillsyn och att regleringarna skulle vara adekvata och konsekventa för alla medlemslän-

der. De internationella bankernas kapitaltäckning blev snabbt en huvudfokus för kommitténs verksam-

het (Bank for International Settlements [BIS] 2018). Enligt Niemeyer (2006) oroades sig kommittén 

för att bankernas kapitaltäckning var allt för låg, därmed skulle systemrisken vara för hög. Baselkom-

mittén har sedan den grundades regelbundet kommit ut med internationella standarder för bankregle-

ring. De mest välkända är Basel I, Basel II samt Basel III (BIS 2018). 

Baselregleringarnas implementeringsprocess för EU-länderna går via EU-rätten. För att regleringarna 

ska bli EU-lag måste finansdepartementen inom EU-länderna komma överens om regleringarna. Se-

dan måste förslaget godkännas av ministerrådet och europaparlamentet. Om förslaget godkänns kan 

regleringarna antingen implementeras genom EU förordningar eller direktiv. Förordningarna har di-

rekt verkan medan direktiven kräver att regleringarna måste införas i nationell rätt för att börja gälla 

(Niemeyer 2016). 

3.2 Basel I 

1988 kom “The 1988 BIS Accord” ut som idag är mer känt som Basel I. Regelverket skulle vara im-

plementerat 1992 och fram till 1999 kom det med jämna mellanrum ut tillägg (BIS 2018). Regelverket 

var ett kapitalmätningssystem med ett minimikapitalkrav som motsvarade 8 % av bankernas riskvägda 

tillgångar (Niemeyer 2016). Kommittén fokuserade på kreditrisken inom banker när de definierade 

kapitalkravet. Målet med att fokusera på bankernas kreditrisk var att stärka stabiliteten av internation-

ella banksystem samt minska existerande källor till ojämn konkurrens mellan internationella banker. 
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BIS (2018) betonar att kapitalkravet endast var en rekommendation, men samtliga medlemsländerna 

tillämpade kravet då de ansåg att det var moraliskt bindande. Bankerna ska enligt regelverket risk-

justera tillgångar genom att tillgångarna delas in i fyra olika riskklasser. Beroende på vilken riskklass 

tillgången tillhör kommer den att få en viss riskvikt. Dessa fyra riskvikter är 0, 20, 50 och 100 (Ni-

emeyer 2016). De säkraste tillgångarna får en riskvikt som är 0 medan de mest riskfyllda tillgångarna 

får en riskvikt som är 100. Exempel på säkra tillgångar är statsobligationer och ett exempel på en till-

gång med en riskvikt som är 100 är all slags företagsutlåning. Vilka vikter respektive har tillgång finns 

i appendix 1. Genom att multiplicera riskvikterna med tillgångarnas storlek fås de riskvägda tillgång-

arna. Minimikapitalkravet är 8 % av de totala riskviktade tillgångarna. (Basel Committee on Banking 

Supervision 1988) 

3.2.1 Kapitalets beståndsdelar 

Enligt Basel Comittee on Banking Supervision (1988) delas kapitalet som en bank får använda för att 

uppfylla kapitalkraven huvudsakligen in i två olika beståndsdelar, så kallade ”Tiers”. Tier 1 kapital 

består av primärkapital som är eget kapital samt behållna vinstmedel.  Då detta kapital är det enda ka-

pital som alla länders banksystem har gemensamt anser kommittén att det är det viktigaste kapitalet 

samt att det är detta kapital som bör vara huvudfokus. Detta är grunden till varför kommittén lägger 

stor vikt vid att det dels finns tillräckligt med primärkapital samt att det finns en viss mängd av det. 

Tier 2 kapital kallas även för supplementärkapital och är annat kapital som kan ses som en viktig och 

legitim beståndsdel av bankens kapitalbas. Vilka slags kapital som får ingå i det supplementära kapi-

talet får till viss del bestämmas av nationella myndigheter med hänsyn till deras nationella redovis-

nings- och övervakningsregler. En mer genomgående beskrivning av det kompletterande kapitalet 

finns under kapitel 3.3 som tar upp Basel II, då det inte är någon större skillnad mellan de olika regle-

ringarna. Enligt regelverket måste minst 50 % av kapitalkravet vara primärkapital. Med andra ord 

kommer primärkapitalet minst vara 4 % av de totala riskviktade tillgångarna. 

3.3 Basel II 

Efter över tio år med det första regelverket var det dags för en omfattande revidering av regelverket. 

1999 kom kommittén ut med det första förslaget. Det var dock inte förrän 2004 som ett reviderat re-

gelverk antogs (BIS  2018). Detta regelverk går under namnet Basel II och skulle vara implementerat 

till slutet av år 2006 (Niemeyer 2016). Fakta för det andra regelverket i detta kapitel är hämtat från ori-

ginaldokumentet för Basel II regleringen utgiven av Basel Committee on Banking Supervision (2004) 

om inte någon annan källhänvisning ges i den löpande texten. Det nya regelverksdokumentet bestod 

av 347 sidor som kan jämföras med Basel I som bestod av 30 sidor. Regelverket delades in i tre olika 

pelare. Den första pelaren berör minimikapitalkrav där fokus är på kredit-, operationell- och mark-

nadsrisk. Den andra pelaren fokuserar på tillsynsprocessen medan den tredje pelaren handlar om 
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marknadsdisciplin. För de olika pelarna finns olika tillvägagångssätt där kommittén främst skiljer på 

schablonmetoder och interna riskklassificeringsmetoder.  

3.3.1 Kapitalets beståndsdelar 

Kapitalet delas in i primär- och supplementärkapital som i Basel I. Primärkapitalet är detsamma som 

innan och endast några få små förändringar av det supplementära kapitalet har gjorts. Exempel på sup-

plementärkapital är dolda reserver som har gått igenom en redovisningsprocess och accepteras av ban-

kens tillsynsmyndighet. Då kan karaktären på kapitalet jämställas med publicerade behållna vinstme-

del. Bristen på transparens i kombination med att många länder inte tillåter dolda reserver som varken 

accepterat redovisningskoncept eller legitimt kapitalelement är grunden till att det exkluderas från pri-

märkapitalet. I appendix 2 finns utdrag från det andra regelverket för alla tillåtna Tier 2 kapital. 

3.3.2 Minimikapitalkrav 

Kapitalet får som under den första regleringen inte vara mindre än 8 procent av totala riskviktade till-

gångar. Även förhållandet mellan primär- och supplementärkapital är detsamma. De totala riskvägda 

tillgångarna fås genom att multiplicera kapitalkravet för marknadsrisk och operationell risk med 12,5 

plus summan för de riskvägda tillgångarna för kreditrisk.  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔𝑑𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 = (𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘 +

	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑣	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙	𝑟𝑖𝑠𝑘) ∗ 12,5 + 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔𝑑𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟	𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘  

 

För att exemplifiera hur de totala riskvägda tillgångarna samt kapitalkravet enligt det andra regelverket 

räknas ut används siffror från Handelsbankens årsredovisning från år 2008. De olika poster som krävs 

för att räkna ut de totala riskvägda tillgångarna samt kapitalkravet har sammanställts i tabell 1.  

                    Tabell 1. Poster från Handelsbankens kapitalkravssektion i  
                    balansräkningen 2008. 

SEK md  

Kapitalkrav marknadsrisk 

Kapitalkrav operationellrisk  

Riskvägda tillgångar kreditrisk 

Primärkapital 

Supplementärkapital 

1.722 

3.292 

659.327 

75.854 

47.689 

                                            Källa: Handelsbanken årsredovisning, 2008. 

Genom att sätta in siffror för de olika posterna vid beräkning av de totala riskvägda tillgångarna fås de 

totala riskvägda tillgångarna som för Handelsbanken år 2008 var 722.002 miljarder kronor. För att se 

om banken uppfyller kapitalkravet på 8 procent av riskvägda tillgångar ska summan av primärkapitalet 
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samt supplementärkapitalet (75.854 + 47.689) divideras med de totala riskvägda tillgångarna. Denna 

uträkning resulterar i att handelsbanken hade kapital som motsvarade 17,1 procent av dess totala risk-

vägda tillgångar. Det går även att se att primärkapitalet är större än supplementärkapitalet. 

Banker som använder mer avancerade metoder behöver ta hänsyn till ett kapitalgolv. De avancerade 

metoderna som inkluderas är intern riskklassificeringsmetod för kreditrisk och den avancerade meto-

den (advanced measurment approach AMA) för operationell risk. Bankerna måste beräkna skillnaden 

mellan kapitalgolvet och 8 procent av de totala riskvägda tillgångarna, minus skillnaden mellan totala 

avsättningar och förväntade förluster plus andra Tier 1 och Tier 2 kapital. Om en bank i någon ut-

sträckning använder det standardiserade tillvägagångssättet för kreditrisk måste de även exkludera ge-

nerella avsättningar som kan hittas i Tier 2. Kapitalgolvets beräkningar härstammar från det första re-

gelverket och fås fram genom att beräkna 8 procent av de riskvägda tillgångarna, plus Tier 1 och 2 av-

drag, minus de allmänna avsättningar som kan redovisas i Tier 2. Om golvet är högre så måste ban-

kerna addera 12,5 gånger skillnaden mellan de olika beräkningarna till riskvägda tillgångar. Kommit-

tén betonar att de tycker att det är viktigt att tillsynsmyndigheter använder kapitalgolv för att se till så 

att individuella bankers implementering av de avancerade tillvägagångssätten är sunda. Kommittén 

betonar dock att golvet som härstammar från det första regelverket kommer att bli mer och mer oprak-

tiskt och föreslår därför att tillsynsmyndigheterna bör vara flexibla och ta fram individuella golv för 

banker som är i linje med det ovanstående.  

3.3.3 Kreditrisk 

Bankerna kan välja mellan två breda metoder för att beräkna kapitalkrav för kreditrisk. En av dessa 

metoder är schablonmetoden där kreditrisken mäts på ett standardiserat sätt med hjälp av externa kre-

ditvärderingsinstitutioner. Den andra mera avancerade metoden är intern riskklassificeringsmetod, hä-

danefter förkortat IRK. För att bankerna ska få använda IRK och sina egna interna estimeringar för 

kreditrisk behöver de få godkännande av bankens tillsynsmyndighet. 

3.3.3.1 Den grundläggande metoden - schablonmetoden 

Enligt schablonmetoden ska exponeringen riskvägas med hänsyn till särskilda bestämmelser. Riskvik-

ten som ska användas beror på två saker (i) vad det är för slags exponering/instrument (ii) vem det är 

som gett ut exponeringen/instrumentet och dess kreditvärderingsbetyg. Enligt schablonmetoden ska 

bankerna använda kreditvärderingsbetyg från externa kreditvärderingsinstitutioner som är godkända 

av den nationella tillsynsmyndigheten. Nedan kommer några exempel. I tabellerna nedan används kre-

ditvärderingsinstitutionen Standard & Poor´s kreditvärderingsbetyg som endast ska ses som ett exem-

pel. Kreditvärderingsbetyg från andra kreditvärderingsinstitutioner som är godkända av bankens till-

synsmyndighet kan användas i samma utsträckning. Individuella fordringar på statsobligationer och 
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dess centralbanker ska ha riskvikter enligt tabell 2. Exempelvis ska en statsobligation emitterad av ett 

land med AAA-betyg ha riskvikten 0 %. 

Tabell 2. Standard & Poor´s kreditvärderingsbetyg. 

Kreditbedömning AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BBB- BB+ till B- Under B- Utan betyg 

Riskvikt 0 % 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 

Källa: Basel Committee on Banking Supervision, 2004. 

För banker finns det två olika alternativ. Det första alternativet innebär att bankerna kommer att få en 

riskvikt som är ett steg mindre gynnsamt än den som fordringar tillhörande staten i det landet har. Vik-

ten kan dock inte bli högre än 100 %. Om staten exempelvis har det högsta kreditvärderingsbetyget 

AAA kommer bankerna tillhörande det landet att få en riskvikt som är 20 %. Det andra alternativet 

baserar riskvikten på bankens externa kreditbedömning där fordringar på banker utan kreditvärde-

ringsbetyg är 50 %. Vid användning av denna metod ska en riskvikt som är en nivå mer fördelaktig 

användas på fordringar som har en ursprunglig löptid som är tre månader eller mindre. Det finns dock 

ett golv som är 20 % vilket innebär att fordringar på banker aldrig kan ha en riskvikt som är mindre än 

20 %. Detta kan användas på banker som har och inte har fått ett kreditvärderingsbetyg dock inte på 

banker som har en riskvikt som är 150%. Den nationella tillsynsmyndigheten får välja ett av alternati-

ven till alla banker i deras jurisdiktion. En fordran på en bank som inte har något kreditvärderingsbe-

tyg kan aldrig få en lägre riskvikt än de som används för fordringar på staten som tillhör samma juris-

diktion. De två olika alternativen summeras i tabell 3 och tabell 4. 

Tabell 3. Riskvikt för exponeringar mot banker alternativ 1. 

Kreditbedömning av stater AAA till 
AA- 

A+ till 
A- 

BBB+ till 
BBB- 

BB+ till 
B-  

Under 
B- 

Utan be-
tyg 

Riskvikt 20 % 50 % 100 % 100 % 150 % 100 % 

Källa: Basel Committee on Banking Supervision, 2004. 

Tabell 4. Riskvikt för exponeringar mot banker alternativ 2. 

Kreditbedömning av banker AAA till 
AA- 

A+ till 
A- 

BBB+ till 
BBB- 

BB+ till 
B-  

Under 
B- 

Utan be-
tyg 

Riskvikt 20 % 50 % 50 % 100 % 150 % 50 % 

Riskvikt för kortsiktiga ford-
ringar 

20 % 20 % 20 % 50 % 150 % 20 % 

Källa: Basel Committee on Banking Supervision, 2004. 

Fordringar på värdepappersföretag kan behandlas som fordringar på banker givet att dessa företag är 

under tillsyn med reglering som är i jämförelse med Baselregleringarna. Speciell hänsyn tas när det 

kommer till kapitalkrav. Om dessa företag inte uppfyller dessa krav ska dess fordringar behandlas som 
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fordringar på vanliga företag. Fordringar på företag inkluderar försäkringsbolag. Det finns två olika 

metoder som kan används för att bestämma riskvikten på företag. Det ena alternativet är att riskvikten 

för företag utan kreditvärderingsbetyg är 100 %. Inget företag får ges en mer förmånlig riskvikt, oav-

sett land. Om tillsynsmyndigheten anser att risken för fallissemang i dess tillsynsområde kräver högre 

riskvikter bör de höja riskvikterna. Det andra alternativet är att fordringarna får en riskvikt baserat på 

företagets kreditvärderingsbetyg. Det är tillsynsmyndigheternas ansvar att se till att de enskilda ban-

kerna antingen använder kreditvärderingsbetyg när de finns tillgängliga alternativt att man inte använ-

der något värderingsbetyg alls. Med andra ord får bankerna inte kombinera dessa två metoder. Ban-

kerna måste dock ha tillsynsmyndighetens godkännande om de vill använda det första alternativet med 

fasta vikter. Anledningen till att bankerna behöver tillsynsmyndighetens godkännande är att de inte 

ska använda denna metod endast för att det är mer förmånligt. De olika riskvikterna då bankerna utgår 

från företags kreditvärderingsbetyg kan avläsas från tabell 5.  

Tabell 5. Riskvikt för företagsexponeringar. 

Kreditbedömning AAA till AA- A+ till A- BBB+ till BBB- Under B- Utan betyg 

Riskvikt 20 % 50 % 100 % 150 % 100 % 

Källa: Basel Committee on Banking Supervision, 2004. 

3.3.3.2 Den avancerade metoden - intern riskklassificeringsmetod 

Med tillsynsmyndighetens godkännande får banken använda interna riskklassificeringsmetod för att 

beräkna kapitalkrav för kreditrisk. Metoden bygger på mått på förväntade och oförutsedda förluster. 

Riskviktsfunktionen tar fram kapitalkrav för oförutsedda förluster medan förväntade förluster hanteras 

på ett annorlunda sätt. För att beräkna kapitalkravet för oförutsedda förluster med denna metod så an-

vänder bankerna sina egna, interna bedömningar, för risk på olika produkter för att bedöma kapitalkra-

vet för en given exponering. Vid tillämpning av denna metod gör bankerna egna estimeringar på risk-

komponenter som används för att beräkna kapitalkravet för kreditrisk. Riskkomponenterna som an-

vänds i denna metod är (i) sannolikhet för fallissemang (ii) förlust givet fallissemang (iii) exponering 

vid fallissemang (iv) effektiv löptid. I vissa fall måste dock bankerna använda tillsynsmyndighetens 

estimeringsvärden istället för sina egna på en eller flera av komponenterna. Bankerna ska enligt denna 

metod kategorisera exponeringen i fem breda grupper som sedan även kan ha undergrupper. De fem 

huvudgrupperna är företag, stater, banker, detaljhandel och eget kapital. Bankerna måste kunna visa 

att deras metod för att tilldela exponeringar till olika klasser är konsekvent över tiden.  

Vid beräkning av kapitalkrav för de olika tillgångsklasserna finns det några gemensamma grunder. 

Dessa grunder är (i) riskkomponenter som är estimeringar av riskparametrar där somliga är framtagna 

av tillsynsmyndigheter (ii) riskviktsfunktioner som är en riskkomponent som omvandlas till riskvik-

tade tillgångar och därmed till ett kapitalkrav (iii) minimikrav som är minimistandarder som måste 
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mötas för att banker ska få använda IRK för en given tillgångsklass. För många av tillgångsklasserna 

har kommittén tagit fram två breda tillvägagångssätt, en enklare och en mer avancerad. För det enklare 

tillvägagångssättet använder bankerna för det mesta sina egna estimeringar av sannolikhet för fallisse-

mang. Banken är dock beroende av tillsynsmyndighetens estimeringar för andra riskkomponenter. Vid 

användning av det mer avancerade tillvägagångssättet använder bankerna flera egna estimeringar av 

sannolikhet för fallissemang, förlust givet fallissemang, exponering vid fallissemang samt effektiv löp-

tid, givet att de uppnår minimistandarderna. För både det enklare och mer avancerade tillvägagångs-

sättet måste bankerna alltid använda riskvikterna som givits i regelverken när de ska beräkna kapital-

kraven. Bankerna sätter in sina egna estimeringar i formler som är framtagna av kommittén för de 

olika tillgångsklasserna för att beräkna de riskvägda tillgångarna.  

Om en bank börjar använda IRK för delar av dess innehav så förväntas det att banken applicerar meto-

den i hela koncernen. Kommittén är dock medveten om att det kan vara svårt och opraktiskt att imple-

mentera metoden på en och samma gång. Tillsynsmyndigheterna kan därför tillåta successiv utfasning 

av den gamla metoden. Om en bank börjar använda tillvägagångssättet på en tillgångsklass i en speci-

fik affärsenhet måste banken däremot använda tillvägagångssättet på alla tillgångar i den affärsen-

heten. Banken måste även ha en implementeringsplan. Under utfasningsperioden kommer tillsyns-

myndigheter se till att det inte blir någon form av kapitallättnad inom koncernen. En bank som har 

börjat använda IRK förväntas fortsätta använda detta tillvägagångssätt. Det är endast vid undantag 

som banker kan återgå till schablonmetoden. Ett exempel på ett sådant undantag är om banken avyttrar 

en stor del av bankens kreditrelaterade verksamhet. Banken måste få tillstånd av dess tillsynsmyndig-

het att byta till det standardiserade tillvägagångssättet.  

3.3.4 Operativ risk 

Det finns tre olika metoder för att kalkylera den operativa risken (i) det grundläggande indikator tillvä-

gagångssättet (ii) schablonmetoden (iii) det avancerade mätnings tillvägagångssättet. Bankerna upp-

manas att använda de mer avancerade tillvägagångssätten då de är mer sofistikerade. En bank som har 

fått tillstånd att använda en mer avancerad metod får inte gå tillbaka till en enklare utan tillsynsmyn-

dighetens godkännande. En bank kan dock krävas gå tillbaka till en mindre avancerad metod om en 

tillsynsmyndighet anser att en bank inte längre uppnår de krav som krävs för att få använda en mer 

avancerad metod. 

Om bankerna använder det grundläggande indikator tillvägagångssättet ska de hålla kapital för operat-

ionell risk som täcker 15% av den genomsnittlig positiva årliga bruttovinsten för de senaste tre åren. 

Bruttovinsten är bankernas vinster innan avdrag för skatt. Förluster ska exkluderas från beräkningarna. 

För att exemplifiera används siffror från Handelsbankens resultaträkning. Bruttoinkomsten från år 

2006 till år 2008 visas i appendix 3. Siffror för kapital som handelsbanken år 2008 håller för 
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operationell risk är tagen från tabell 1. I appendix 3 är det blåmarkerade vinsten innan skatt, alltså 

bruttovinsten, vilket i denna resultaträkning benämns som rörelseresultat. Rörelseresultatet visas för 

varje enskilt år. Ett genomsnitt av rörelseresultaten ger 14.985 miljarder kronor. Utifrån tabell 1 kan 

utläsas att kapitalet för operationell risk år 2008 är 3.292 miljarder kronor. För att undersöka om Han-

delsbanken år 2008 uppfyller kapitalkravet om 15 % dividera 3.292 med 14.985 vilket resulterar i kvo-

ten 22 %. För att beräkna hur mycket kapital för operationell risk Handelsbanken år 2008 behövde ha 

för att precis uppfylla kapitalkravet multipliceras 14.985 med 0.15 vilket resulterar i 2.248 miljarder 

kronor. 

Vid användning av schablonmetoden delas en banks aktiviteter in i åtta olika affärsområden (i) ”cor-

porate finance” (ii) ”trading and sales” (iii) ”retail banking” (iv) ”commercial banking” (v) ”payment 

and settlement” (vi) ”agency services” (vii) ”asset management” (viii) ”retail brokerage”. Inom varje 

affärsområde används bruttoinkomst som en bred indikator som ska visa affärsområdets omfattning 

och därmed även hur omfattande den operationella risken för det affärsområdet är. Kapitalkravet för 

ett affärsområde tas fram genom att ett genomsnitt av bruttoinkomsten för de tre senaste åren multipli-

ceras med det betavärdet som det affärsområdet blivit tilldelat. Betavärdet är en indikator för den bran-

schövergripande operativa förlustupplevelsen för ett visst affärsområde. Det totala kapitalkravet för en 

banks operationella risk beräknas som summan av kapitalkravet för varje affärsområde. Negativa kapi-

talkrav för de olika affärsområdena tillåts men det totala kapitalkravet kan aldrig bli mindre än noll. 

Vid tillämpning av det avancerade mätningstillvägagångssättet kommer kapitalkravet att motsvara det 

riskmått som genereras av bankernas interna operativa riskmätningssystem med hjälp av de kvantita-

tiva och kvalitativa kriterierna som måste följas. En bank måste få tillsynsmyndighetens godkännande 

för att få tillämpa metoden.  

3.3.5 Marknadsrisk 

Exponeringar som omfattas av dessa krav är (i) ränterelaterade instrument och kapital i ”trading 

boken” ii) utländsk valuta och råvaror i hela banken. En ”trading-bok” innehåller positioner i finansi-

ella instrument och råvaror som innehas antingen för att ”hedgea” andra positioner eller för att handla i 

egen bok. De finansiella instrumenten får inte ha några omsättningshinder alternativt kunna ”hedgeas” 

helt och hållet. Positioner ska även värderas frekvent och korrekt samtidigt som portföljen ska förval-

tas aktivt. För att kunna beräkna kapitalkravet för marknadsrisk måste bankerna först beräkna minimi-

kapitalkrav för kredit- samt operationell risk. Efter att man beräknat kapitalkravet för kredit- och oper-

ationell risk vet man hur mycket primär- och supplementärkapital som finns över som kan stödja 

marknadsrisken.  

För att beräkna kapitalkravet för marknadsrisk finns det två metoder. Den första är en schablonmetod 

och går ut på att banker tilldelar kapital separat till varje värdepapper, utländska växelkursrisker, 
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råvarurisker samt optioner. Det andra tillvägagångsättet är en intern metod benämnt ”internal model 

based approach” (BIS 2016). Majoriteten av banker väljer att tillämpa den sistnämnda metoden då den 

metoden bättre reflekterar fördelarna av diversifiering (Hull 2015). Tillvägagångsätt för att beräkna 

kapitalkravet för marknadsrisk enligt den interna metoden har sin utgångspunkt i ett mått benämnt Va-

lue at Risk (VaR). VaR är ett mått på den värsta förväntade förlusten en portfölj kan uppleva till följd 

av marknadsrörelser över en viss tidshorisont och en bestämd konfidensnivå (BIS 2016). Enligt Hull 

(2015) görs följande påstående när måttet tillämpas 

”Vi är X procent säkra på att vi inte kommer förlora mer än V dollar vid tiden T” 

Där V som står för värdet på VaR är en funktion av konfidensintervallet i procent, X, och tidshorison-

ten T. Det vanligaste sättet att beräkna VaR är genom att använda sig av historisk simulering. Vid hi-

storisk simulering används tidigare data från marknadsvariabler som påverkar portföljen för att se vad 

som kommer att hända i framtiden. Vid beräkning av VaR ska banker utgå från att tidshorisonten är 

tio dagar samt att konfidensnivå är 99 procent. Banker ska analysera den historiska data de har för att 

se hur marknadsvariablerna förändrats var tionde dag. Förändringar i marknadsvariabler var tionde 

dag ger olika scenarion om hur variablerna kan röra sig tio dagar framåt i tiden. Scenario 1 är att för-

ändringen i marknadsvariablerna från idag och tio dagar framåt är lika stor som den procentuella för-

ändringen från dag tio och dag tjugo som det finns historiska data för. Det andra scenariot är att för-

ändringen i marknadsvariablerna är lika stor som den procentuella förändringen från dag tjugo och dag 

trettio det finns data för och så vidare. Sedan beräknas hur olika scenarion påverkar portföljens värde 

(Hull 2015). Detta kommer ge upphov till en sannolikhetsfördelning för förluster var tionde dag i vär-

det av portföljen. Om konfidensintervallet är 99 procent kommer det uppskattade värdet på VaR vara 

vid 99 percentilpunkten (BIS 2016). Kapitalkravet för marknadsrisk beräknas därefter med följande 

formel 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	𝑘𝑟𝑎𝑣 = maxA𝑉𝑎𝑅DEF, 𝑚G ∗ 𝑉𝑎𝑅HIJK + 𝑆𝑅𝐶 

Där 𝑚G är en multiplikativ faktor och SRC är en term som täcker risker som tillhör specifika företag 

som är utsatta för risker såsom förändring företagets aktiepriser eller kreditspread. 𝑉𝑎𝑅DEF är värdet på 

VaR föregåendedag och 𝑉𝑎𝑅HIJ är det genomsnittliga värdet av VaR under de senaste 60 dagars peri-

oden. Det minsta värdet som 𝑚G får anta är 3. Detta värde kan vara högre för banker som av regle-

ringsmyndigheten bedöms ha brister vid beräkning av värdet på VaR. Termen A𝑉𝑎𝑅DEF,𝑚G ∗

𝑉𝑎𝑅HIJK täcker risken för förändringar i breda marknadsvariabler såsom räntor, växelkurser, aktiein-

dex och råvarupriser (Hull 2015).  
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3.3.6 Kritik 

Efter den senaste finanskrisen har Basel II fått utstå en hel del kritik.  Regelverket har kritiserats för att 

den tillåter banker använda interna modeller för att fastställa det reglerade kapitalkravet. Interna mo-

deller av många banker var dåligt utförda och visade sig undervärdera exponering för bankernas ris-

ker. Somliga banker som tillämpade interna modeller försökte manipulera estimeringarna av de olika 

riskkomponenterna för att minimera kapitalkravet. Ett annat problem som fanns med användningen av 

interna modeller var att regleringsmyndigheten måste godkänna dessa modeller innan de används av 

banker. Enligt Moosa (2010) ska detta inte utföras av regulatorer då de inte har relevant kunskapen för 

att kunna utföra ett sådant arbete effektivt. Enligt Wihlborg (2005) har regulatorer misslyckats med att 

hålla en bra och nära relation med bankbranschen. Då banker strävar efter att hålla så lite kapital som 

möjligt samtidigt som regulatorer inte har kunskap för att kunna utvärdera de interna modellerna kom-

mer bankerna undan med sina manipulerade modeller (Moosa 2010).  

VaR måttet har även kritiserats för att inte vara ett tillräckligt effektiv vid beräkning av kapitalkrav.  

En anledning till detta är att modellen antar att risk är en exogen variabel. Med det menas att den inte 

bestäms av marknaden och är oberoende av marknadsaktörer. Antagandet är felaktigt då risk är en en-

dogen variabel som bestäms av marknaden. I stressade perioder kan antagandet om endogenitet vara 

av stor betydelse. Under stressade perioder kan marknadsaktörernas agerande förstärka krisen och öka 

risken. Detta tar inte en exogen riskvariabel hänsyn till (Danielsson et al 2001). Riskbedömningar en-

ligt VaR har även resulterar i missvisande bedömningar vilket bidrog till att banker under finanskrisen 

tog på sig större risk än vad de skulle. Annan kritik som har riktats mot måttet är att det inte tar hänsyn 

till storleken av förlust som är större än värdet på VaR. Om ett konfidensintervall på 99 procent an-

vänds kommer måttet endast visa ett punktestimat av hur stor VaR kommer att vara vid den 99: onde 

percentilen. Måttet tar inte hänsyn till fördelningen av förluster bortom värdet vid denna percentilen 

(Norling & Selling 2010). En tillgång med ett VaR värde som är 1 miljon vid den 99: onde percentilen 

kan ha en maximal förlust bortom den 99: onde percentilen som är 1,1 miljoner men den skulle lika 

gärna kunna vara 100 miljoner. Eftersom VaR är ett punktestimat tar inte måttet hänsyn till hur fördel-

ningen ser ut bortom den valda konfidensgraden. Om VaR har ett värde på 1 miljon dollar blir det en 

stor skillnad om den maximala förlusten bortom den 99: onde percentilen är 1,1 miljoner dollar eller 

100 miljoner dollar. 

En viktig egenskap som ett riskmått bör uppfylla är subadditivitet. Med detta menas att VaR av en 

portfölj bestående av två tillgångar som mest kan vara summan av VaR för de två olika tillgångarna. 

Subadditivitet håller endast för elliptiska fördelningar, där normalfördelningen är en form av en ellip-

tisk fördelning (Danielsson et al. 2001). Risk följer en leptokurtosis fördelning och därför uppfyller 

inte riskmåttet egenskaperna för subadditivitet, därför kan värdet på VaR av en portfölj vara större än 

summan av VaR för de tillgångar som utgör portföljen (MCNeil & Straumann 1999). Enligt 
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Danielsson et al. (2010) är även regelverkets föreslagna risknivå på 99 procent vid beräkning av måttet 

problematisk. Om konfidensgraden är 99 procent ska banker hålla kapital för händelser som i snitt in-

träffar 2,5 gånger per år. Regelverkens syfte är att minska risken för finansiella kriser som inträffar 

med flera års mellanrum. Detta innebär att kommitténs regleringar avser händelser som inträffar 2,5 

gånger per år när de försöker minska risken för något som inträffar med flera års mellanrum. Alltså är 

sannolikheten mycket mindre men utfallet ger mycket större konsekvenser än de som sker 2,5 gånger 

per år (Danielsson et al. 2010). 

Regelverket har även kritiserats för att banker under perioden då regelverket implementerades hade ett 

stort beroende av kreditvärderingsinstitut vid beräkning av det reglerade kapitalet (International Eco-

nomy 2008). Det finns en övertygelse om att kreditvärderingsinstitut gjort felvärderingar av värdepap-

per där de varit för generösa med att dela ut det högsta värderingsbetyget AAA (Moosa 2010). Kredit-

värderingsinstitut är inte alltid konsekventa när de gör en bedömning av hur riskfylld en banks expo-

nering är. Detta kan i sin tur leda till att olika institut kan göra olika bedömningar av ett och samma 

företags kreditvärdighet. Riskfyllda företag som har ett kreditbetyg som är BB- eller ett kreditbetyg 

under det kan även dra nytta av att vara utan betyg då riskvikten för att vara utan betyg är lägre. På så 

sätt blir även kapitalkravet för riskfyllda företag lägre (Danielsson et al. 2001). Kreditvärderingsin-

stitutionerna har inte visat sig vara trovärdiga, oberoende och transparanta vilket regelverket strävat 

efter (Cifuentes 2007). 

Då det andra regelverket är kapitalbaserat blev det efter den finansiell krisen tydligt att kapitalet inte 

var det enda viktiga för att bankerna skulle hålla sig över ytan. Deras likviditet och skuldsättning var 

även av stor betydelse. Bankerna hade inte något mått som tog hänsyn till bankernas likviditet eller 

skuldsättning (Moosa 2010). Under krisen hade banker en låg likviditet. Bankernas inlåning, som re-

dovisas som skulder, var större än dess utlåning, vilket redovisas som tillgångar. Bankers inlåning är i 

stor utsträckning kortfristiga då en stor del av inlåningarna är direkt tillgängliga för insättare. Bankers 

utlåning är å andra sidan långfristiga (Niemeyer 2016). Då bankers verksamhet i stor utsträckning 

handlar om att omvandla kortsiktig inlåning till långsiktig utlåning uppstod det under krisen en proble-

matisk löptidsskillnad mellan bankernas skulder och tillgångar som ökade bankers likviditetsrisker. 

När flera insättare under krisen valde att ta ut sina pengar från banken samtidigt ökade likviditetsris-

ken och en likviditetsbrist uppstod då bankerna inte kunde använda sina långsiktiga utlåningar för att 

betala insättare (Statens offentliga utredningar 2013).  

Finanskrisen tydliggjorde att bankindustrin har en procyklisk karaktär (Niemeyer 2016). Regleringens 

riskkänsliga kapitalkrav har kritiserats för att ha resulterat i att begränsa bankerna och öka banksyste-

mets procyklicitet. Banker expanderar sin utlåning i perioder av högkonjunktur samtidigt som de stra-

mar åt utlåningen vid lågkonjunktur för att kapitalkravet inte ska öka. En åtstramning av utlåning re-

sulterar i att lågkonjunkturen blir svårare, djupare och mer utdragen (Allen 2004). Procykliciteten i 
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regleringen är alltså resultatet av att kapitalkravet beräknas med hjälp av riskjusterade tillgångar. 

Goldstein (2008) argumenterar därför att procykliciteten inom bankerna kan minska genom att be-

räkna kapitalkravet med hjälp av totalt ojusterade tillgångar. 

3.4 Basel III 

I samband med finanskrisen år 2007–2008, hädanefter endast benämnt finanskrisen, implementerades 

fortfarande Basel II regleringen av kommitténs medlemsländer. Den finansiella krisen var långdragen 

och medförde stora kostnader för samhället. Det märktes snabbt att regelverket hade många brister och 

att det behövde förbättras (BIS 2018). Basel III antogs år 2010 som en följd av finanskrisen (BIS 

2018) och ska fasas in gradvist till år 2019 och 2023 ska alla förändringar som har gjort vara fullt im-

plementerade av internationellt aktiva banker (Niemeyer 2016). Regelverkets syfte är att förbättra de 

problem som Basel II inte lyckades behärska genom att (i) öka kvalitet och kvantitet av bankernas ka-

pital (ii) ta hänsyn till fler risker (iii) införa kapitalbuffertar (iv) minska systemriskerna (v) införa mi-

nimilikviditets krav (vi) minska bankernas skuldsättning genom att införa bruttosoliditetskrav och be-

gränsa tillämpningen av interna modeller (Niemeyer 2016). Fakta för detta kapitel är hämtat från origi-

naldokumentet utgiven av Basel Committee on Banking Supervision (2010) för Basel III regleringen 

om inte någon annan källhänvisning ges i den löpande texten. 

3.4.1 Kapitalets komponenter 

Det totala regleringskapitalet under Basel III regleringen består av Tier 1 och Tier 2 kapital. Tier 1 ka-

pitalet, även benämnt primärkapital, delas in i kärnprimärkapital samt övrigt primärkapital. Det är 

kärnprimärkapitalet som i första hand används av banker för att täcka förluster vid en kris. Om inte 

detta kapital är tillräckligt används bankers övriga primärkapital och därefter, vid behov, supple-

mentärkapitalet. Nedan kommer kapitalkomponenterna kärnprimärkapital samt övrigt primärkapital att 

förklaras samt vilka kriterier som olika instrument måste uppfylla för att kunna klassificeras som nå-

gon av kapitalkomponenterna. 

Kärnprimärkapitalet innefattar i huvudsak bankers eget kapital och behållna vinstmedel, mer detaljerat 

kan kärnprimärkapitalet delas in i fyra komponenter (i) aktier emitterade av banken (ii) överkursfond 

som uppstår när en nyemission tecknas till överkurs (iii) behållna vinstmedel (iv) aktier emitterade av 

bankens dotterbolag och som innehas av tredje part. För att finansiella instrument emitterade av ban-

ken eller dess dotterbolag ska klassificeras som kärnprimärkapital måste instrumenten uppfylla vissa 

kriterier. Instrumenten ska bland annat representera kapital av högsta kvalitet och beloppet på detta 

kapital ska tydligt visas på bankers balansräkning som posten eget kapital. Kapitalinstrument som 

emitteras bör även vara eviga och tillhöra de mest efterställda fordringarna vid en banklikvidation, 

med detta menas att innehavaren till instrumenten vid en kris endast har rätt till fordran på bankers till-

gångar efter det att bankernas skulder som är högre prioriterade har återbetalats. Utbetalningar som 
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görs på instrumenten ska heller inte vara obligatoriska, banken väljer om de ska göra utbetalningar ef-

ter det att betalningar på högre prioriterade kapitalinstrument har gjorts. Utdelningar som banken väl-

jer att göra på dessa instrument ska även betalas ut med utdelningsbara poster.  

Övrigt primärkapital utgörs av (i) instrument emitterade av banken som inte ingår under kärnprimärka-

pitalet men uppfyller kriterierna för att tillhöra övrigt primärkapital (ii) överkursfond som uppstår när 

banken ger ut instrument som ingår under övrigt kärnprimärkapital (iii) instrument emitterade av dot-

terbolag till banken som hålls av tredje part och som inte ingår i kärnprimärkapitalet. Under övrigt pri-

märkapital ingår även olika hybrid instrument. Ett hybridinstrument är ett mellanting mellan eget kapi-

tal och skulder och detta instrument är högre prioriterad än eget kapital vid en likvidation. För att de 

instrument som banken samt dess dotterbolag ger ut ska klassificeras som övrigt primärkapital ska 

även här olika kriterier uppfyllas. Instrumenten som utgör bankers primärkapital ska som kärnprimär-

kapitalet vara eviga och inte säkrade. Det ska heller inte gå att få en innehavares fordran mot banken 

att bli högre prioriterad. Eftersom instrumenten är eviga ska det heller inte finnas ett förfallodatum då 

banker ska återbetala en innehavares fordran, men till skillnad från finansiella instrument som klassifi-

cera som kärnprimärkapital finns det möjlighet för instrument som klassificeras som övrigt primärka-

pital att återkallas på bankers initiativ. För att detta ska vara möjligt bör banken som tar initiativet först 

se till så att de har möjligheten att ersätta en återkallning av ett instrument eller alternativt ha kapital 

som är större än minimikapitalkravet efter det att instrumentet har återkallat. Banker kan avbryta utbe-

talningar på instrument som utgöra övrigt primärkapital om utbetalningarna inte är obligatoriska, där-

för behöver inte en avbrytning av utbetalningar betyda att banken brister i sina betalningar. Utdel-

ningar som banken gör måste även här betalas ut från utdelningsbara poster. Instrumenten som utfär-

das av banken ska heller inte ha en kreditkänslig utdelning, med detta menas att utdelningar som ban-

ker gör ska vara oberoende av bankernas kreditstatus. Ett annat kriterium är att kapitalinstrument som 

räknas som skulder under krisperioder ska kunna täcka förluster antingen genom att omvandlas till ak-

tier eller genom att nedskrivas. En nedskrivning bidrar till att minska instrumentets krav i likvidation. 

Ett sista kriterium är att varken banken eller en relaterad part som banken har kontroll eller inflytande 

över kan köpa instrumenten.  

3.4.2 Övergångsbestämmelser 

Övergångsbestämmelser för implementering av de nya standarderna ska hjälpa till att försäkra att 

banksektorn kan möta den höga kapitalstandarden och samtidig stödja utlåningen i ekonomin. Över-

gångsbestämmelserna innefattar att internationellt aktiva banker inom Baselkommitténs medlemslän-

der från och med 1 januari 2013 ska ha implementerat ett minimikapitalkrav på totalt 8 procent av 

bankernas riskvägda tillgångar. Minst 4,5 procent av bankernas riskvägda tillgångar ska vara i form av 

primärkapital kapital varav 3,5 procent ska vara i form av kärnprimärkapital och resterande 1 procent i 

form av övrigt primärkapital. Från och med 1 januari 2014 ska medlemsstaterna fortfarande hålla 
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minimikapitalkravet på 8 procent fast nu ska minst 5,5 procent av bankernas riskvägda tillgångar utgö-

ras av primärkapital varav 4,5 procent ska vara i form av kärnprimärkapital. Den sista övergångsbe-

stämmelsen som infördes 1 januari 2015 och som än idag gäller är att minst 4,5 procent av de risk-

vägda tillgångarna måste vara kärnprimärkapital och minst 6 procent primärkapital. Det totala mini-

mikravet är oförändrat och är 8 procent.  

3.4.3 Kreditrisk 

En anledning till att finanskrisen bröt ut var på grund av att bankerna under det andra regelverket tog 

hänsyn till för få risker vid beräkning av minimikapitalkravet. Under det tredje regelverket är det där-

för viktigt att säkerställa att banker tar hänsyn till fler risker som de utsätts för. På så sätt kommer re-

gelverkets kvalitet samt minimikapitalkrav öka. Under det tredje regelverket valde kommittén att för-

stärka sin ram för motpartskreditrisker (Counterparty credit risk), hädanefter CCR. CCR är en hybrid 

mellan kredit- och marknadsrisker och beror både på förändringen av motpartens kreditvärdighet och 

förändringar i marknadsriskfaktorer. Den kapitaltäckning som banker måste hålla för CCR täcker ris-

ken att motparten inte betalar tillbaka samt att motpartens kreditvärdighet kan förändras över tid (Cre-

dit Valuation adjustment), hädanefter CVA. Mer specifikt är det risken för att banker på grund av 

marknadsförändringar som orsakas av att kreditvärdigheten hos motparten försämras bidrar till att ban-

ker gör en förlust. CVA risken var en stor orsak till finanskrisen. Kapitaltillskottet för CVA risken kan 

beräknas på olika sätt beroende på om banker tillämpar IRK eller schablonmetoden. 

Kommittén minskar även på beroendet av externa kreditvärderingsbetyg genom att introducera stan-

dardiserade kreditriskbedömnings metoden. Denna metod gör det möjligt för banker som inte vill eller 

kan förlita sig på externa kreditbetyg att tillämpa ett icke-betygsbaserat tillvägagångsätt. I detta tillvä-

gagångssätt delas riskvikterna in i tre klasser A, B och C. Dessa riskklasser visas i tabell 6. För kort-

siktiga exponeringar som har ett förfallodatum som är inom tre månader finns det inom detta tillväga-

gångssätt separata riskvikter. För exponeringar som har förfallodatum som är längre än tre månader 

används basriskvikter.  

Tabell 6. Icke-betygsbaserat tillvägagångssätt. 

Kreditrisk bedömning av motpart Grad A Grad B Grad C 

Basriskvikter 50 % 100 % 150 % 

Riskvikt för kortsiktiga exponeringar 20 % 50 % 150 % 

Källa: Basel Committee on Banking Supervision, 2010. 

Inom riskklass A ingår exponeringar som har tillräcklig kapacitet för att uppfylla sina finansiella åta-

ganden i tid oberoende av dess ekonomiska ställning. Om motparten är en bank måste den ha kapital 

som överstiger minimum kapitalkravet för att kunna tillhöra denna riskklass. Inom riskklass B ingår 
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exponeringar där återbetalningsförmågan är beroende av motpartens ekonomiska förhållanden och där 

exponeringarna är exponerade mot en viss grad av kreditrisk. Inom den sista riskklassen C ingår kre-

ditexponeringar som är exponerade mot en högre kreditrisk och där motpartens sannolikhet att upp-

fylla sina ekonomiska åtaganden är låga.  

Den finansiella krisen visade även på ett antal brister hos banker som tillämpade IRK tillvägagångssät-

tet. Det fanns en brist på jämförbarhet mellan bankers internt modellerade IRK kapitalkrav samt brist i 

robusthet vid modellering av vissa tillgångsklasser. För att motverka dessa brister har kommittén tagit 

bort möjligheten att tillämpa avancerade IRK tillvägagångsätt på vissa tillgångsklasser.  

3.4.4 Operativ risk 

Under Finanskrisen var kapitalkravet som skulle täcka den operativa risken inom banker bristfälliga, 

detta medförde att stora förluster uppstod inom flera banker runt om i världen. Det var även svårt att 

med hjälp av interna modeller beräkna kapitalkraven för operationell risk. Det avancerade mätnings-

tillvägagångssättet, vilket baseras på bankernas interna modeller, samt det grundläggande indikator 

tillvägagångssättet och det standardiserade tillvägagångssättet har under det tredje regelverket ersatts 

av ett enda standardiserat tillvägagångssätt som ska tillämpas av alla banker. Det nya standardiserade 

tillvägagångssättet för beräkning av kapitalkravet för operativ risk baserar sig på mått på bankens in-

komst och mått på bankens historiska förluster. Tillvägagångssättet antar att den operativa risken ökar 

när bankernas inkomst ökar och att de banker som historiskt sätt har haft större operationella riskför-

luster antas vara mer benägna att uppleva operationella riskförluster även i framtiden. 

3.4.5 Kapitalbuffertar 

Minimikapitalkravet som är 8 % har under reglering förstärkts, kravet av fördelningen på kapital har 

ökat. Bankerna hålla 6 % i primärkapital av riskvägda tillgångar där minst 4,5 % ska utgöras av kärn-

primärkapital. Utöver ett minimikapitalkrav ska bankerna hålla kapitalbuffertar för att kunna klara av 

förluster vid stress. Det finns tre olika kapitalbuffertar (i) kapitalkonserveringsbufferten (ii) kontra-

cyklisk buffert samt (iii) buffert för systemviktiga banker. 

Kapitalkonserveringsbuffert 

Bufferten har som syfte att användas i stressade perioder för att täcka bankers höga förluster. Kapital-

konserveringsbufferten ska motsvara 2,5 % av de riskvägda tillgångarna vid normala förhållanden. 

Om dessa 2,5 % läggs på minimikapitalkravet blir det totala kravet på kapital 10,5 %. Bufferten ska 

utgöras av kärnprimärkapital. När banker har utnyttjat sin buffert i stressade perioder ska de försöka 

bygga upp buffertarna igen genom att minska på utdelning av vinst. Kapitalkonserveringsbufferten bi-

drar även till att minska procyklicitet genom att bankerna under stressade perioder har bufferten till-

gänglig. 
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Kontracyklisk buffert 

Denna buffert har som syfte att minska på cykliska tendenserna i bankers kreditgivning. Den kontra-

cykliska buffert ska därför byggas upp under goda tider då bankers kreditgivning ökar och användas 

för att täcka kreditförluster under dåliga tider. Den kontracykliska bufferten införs inom banker som 

av nationella myndigheter inom ett land bedöms ha en hög kredittillväxt som bidrar till uppbyggnaden 

av systemrisk. Varje medlemsstat i kommittén väljer en myndighet som ska ansvara för att ta beslut 

om storleken av den kontracykliska bufferten. Storleken på bufferten varierar mellan 0 – 2,5 % av 

riskvägda tillgångar beroende på bedömningen av vilken utsträckning en bank bidrar till uppbyggan-

det av systemrisk. Inom denna buffert gäller en obligatorisk reciprocitet, med det menas att om en 

bank finns inom ett land A och banken har exponering mot en motpart i land B är det land B:s nivå för 

den kontracykliska bufferten som gäller för just den exponeringen. Den totala kontracykliska bufferten 

för varje bank räknas sedan ut som ett vägt genomsnitt av exponeringar mot olika länder med de 

kontracykliska buffertar som gäller i de länderna. På grund av detta är det viktigt för banker att kolla 

på den geografiska placeringen av dess exponeringar. Den kontracykliska bufferten och kapitalkonser-

veringsbufferten kommer att fasas in mellan 1 januari 2016 till och med slutet av år 2018.  

Buffert för globalt systemviktiga banker 

Bufferten för globalt systemviktiga banker har som syfte att minska systemriskerna genom att ställa 

högre krav på systemviktiga banker. Kommittén har under denna reglering tagit fram ett system som 

räknar fram konsekvenserna av att en systemviktig bank går omkull. Om konsekvenserna av att en 

bank går omkull är stora ska sannolikheten minska genom att dessa banker ska ha en större buffert. 

Dessa banker ska ha en ytterligare buffert som är mellan 1–2,5 % av deras riskvägda tillgångar. Om 

konsekvensen av att en systemvikt bank kollapsar är stor ska sannolikheten att banken kollapsar vara 

liten genom att de håller en större buffert.  

3.4.6 Miniminivå av likvida medel 

Kommittén har valt att införa två likviditetskrav för att säkerställa att banker har tillräckligt med lik-

vida medel. Det första kravet är ett kortsiktigt krav på likviditetstäckningsgrad och det andra är ett 

krav på långsiktig nettofinansieringskvot. Likviditetstäckningsgraden ska se till att minska bankers 

kortfristiga likviditetsrisker. Enligt detta krav ska banker hålla likvida tillgångar som under ett stressat 

scenario ska klara av en period på 30 dagar. Kravet beräknas genom att bankers likvida tillgångar divi-

deras med dess nettoutflöde över en period på 30 dagar. Nettoutflödet är skillnaden mellan förvänta-

tutflöde av likvida tillgångar i stress under 30 dagar minus förväntat inflöde av likvida tillgångar i 

stress under 30 dagar. Likviditetstäckningsgraden ska vara minst 100 %. Nettofinansieringskvoten ska 

se till att minska bankernas löptidsomvandling. Löptidsomvandlingen är omvandlingen av kortfristig 

inlåning till långfristigutlåning. Löptidsomvandlingen bidrar till att bankerna utsätts för likviditetsris-

ker. Denna risk begränsas genom att bankerna ska ha en nettofinansiering kvot som motsvarar 100 %. 
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Kvoten beräknas genom att dividera bankers tillgängliga stabila finansieringar under ett år med beho-

vet av stabila finansiering under ett år.  

3.4.7 Bruttosoliditetskrav  

I regleringen har även skuldsättningsgraden inom bankerna begränsats genom att introducera ett brut-

tosoliditetskrav. Bruttosoliditetskravet är ett icke-risk baserat mått som ska fungera som ett komple-

ment till det riskbaserade minimikapitalkravet (BIS 2010). Kommittén införde detta krav på grund av 

att (i) banker under finanskrisen hade lite kapital i jämförelse till dess tillgångar samtidigt som skuld-

sättningsgraden inom vissa banker var hög (ii) risken i vissa tillgångar på bankernas balansräkning är 

svåra att uppskatta (iii) banker som använder interna modeller för att uppskatta risken på tillgångar 

kan i vissa fall underskatta riskerna och på så sätt hålla mindre kapital (Niemeyer 2016).  

Bankernas riskbaserade kapital i förhållande till riskvägda tillgångar såg under finanskrisen stark ut, 

men bankerna hade även byggt upp en hög skuldsättning vilket bidrog till att skuldsättningsgraden 

inom bankerna var hög. Bruttosoliditetskravet utgår från att banker ska ha kapital som ska täcker deras 

tillgångar samt vissa tillgångar utanför bankernas balansräkning. De ska ha ett bruttosoliditetskrav 

som minst motsvarar 3 % av deras totala tillgångar samt vissa tillgångar utanför balansräkningen (Ni-

emeyer 2016). 

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = PHQRDHS
DTDHSH	DRSSJåUJHVWIRXXH	DRSSJåUJHV	YDHUZöV	\HSHUXVäPURUJ]U

    

För att exemplifiera hur mycket kapital en bank ska hålla för att minst ha en bruttosoliditet på 3 pro-

cent har siffran för Handelsbankens totala tillgångar år 2008 hämtats från balansräkningen i appendix 

4. Då det inte är möjligt att ta del av tillgångar som finns utanför bankernas balansräkning kommer 

detta exempel endast att ta med totala tillgångar. Siffran för de totala tillgångarna kan avläsas till 

2 158.784 miljarder kronor. 3 % av denna siffra motsvarar 64.764 miljarder kronor vilket är så mycket 

kapital banken minst ska hålla år 2008. 

3.4.8 Kritik 

Det tredje regelverket ses enligt många som en lösning till de problem som finanskrisen medförde, 

men med tiden har även regleringen fått kritik för att den inte reglerar de problem som uppstod i sam-

band med krisen på ett tillräckligt bra sätt (Bjarnesjö & Lundberg 2013). Enligt Lall (2012) kommer 

inte regelverket att förhindra globala marknader från framtida kriser då den bygger på två tidigare 

misslyckade överenskommelser (Basel I och II) och eftersom den slutliga implementationen av regel-

verket är långdraget då den först behöver införas i varje lands nationella legalisering. Enligt Teply och 

Cernohorska (2016) kommer inte kommittén att ha mycket kontroll som de önskar över bankerna då 

regleringarna först måste införas inom nationell lag. 

 



 22 

Regelverket har även kritiserats för att reglerna inte kan implementeras på alla banker inom EU då alla 

banker inte är uppbyggda för att passa regelverket. Flera banker har även kritiserat regelverket för dess 

höga kapitalkrav. Det förhöjda kapitalkravet har hos flera banker skapat oro om att de inte kommer 

klara av att hålla tillräckligt med kärnprimärkapital för att uppfylla kravet (Hellekant 2014). Regelver-

ket har även kritiserats för det fortsatta beroendet av interna modeller vid beräkning av det kapitalkra-

vet (Matthew et al. 2014). Användningen av interna modeller har i jämförelse med det andra regelver-

ket begränsats under det tredje regelverket men det finns fortfarande ett stort beroende (Niemeyer 

2016). Detta innebär att banker fortsatt genom sina egna estimeringar kan minska kravet på kapital 

som de ska ha kvar inom banken. Vid tillämpning av de interna modellerna finns det även brist på av-

slöjande av information, detta kan leda till att det skapas osäkerhet bland investerare och analytiker 

(Amorello 2016). Regelverket har även misslyckats med att fånga alla risker som finns utanför balans-

räkningen. Ränterisk som uppstår från olika icke handelsrelaterade verksamheter är en sådan risk som 

finns utanför bankers balansräkning och som regelverket inte tar hänsyn till (Amorello 2016).  

4 Litteraturgenomgång 

Tidigare studier som har gjorts kommer fram till olika slutsatser om relationen mellan bankernas kapi-

tal och lönsamhet. En studie utfört av Lee och Hsieh (2013) på asiatiska banker visar på att det finns 

en positiv relation mellan kapital och lönsamhet inom bankerna då mängden kapital påverkar lönsam-

hetsmåtten avkastning på tillgångar, avkastning på eget kapital samt räntemarginal positivt. De kom-

mer fram till att kapital inom investmentbanker har svagast positiv effekt på lönsamhet medan mäng-

den kapital inom banker i mellanöstern har starkast positiv effekt på lönsamhet. En studie utförd av 

Goddard et al. (2004) på europeiska banker visar på att det finns ett positivt samband mellan kapi-

taltäckningsgrad och lönsamhet inom banker. Även Iannotta et al. (2007) kommer i sin studie fram till 

att det finns ett positivt samband mellan bankers kapital och lönsamhet. De analyserar att välkapitali-

serade banker vid en konkurs står inför en lägre kostnad och därför minskar dessa bankers finansie-

ringskostnader medan deras intäkter ökar. Han förklarar även att banker som håller högre kapital har 

mer riskfyllda tillgångar och därför påverkas lönsamheten positivt.  

En studie utfört av Goddard et al. (2010) visar att lönsamhetsmåttet avkastning på eget kapital är högre 

i effektiva och diversifierade banker medan lönsamhetsmåttet i högt kapitaliserade banker är lågt. Det 

innebär att det finns en negativ relation mellan kapital och lönsamhet. Enligt dem kommer högt kapi-

taliserade banker att vara mindre riskfyllda och därför kommer de att generera lägre avkastning på ak-

tieägarnas investerade kapital. En ytterligare studie som visar på en positiv relation mellan kapital och 

lönsamhet inom banker är utfört av Bougatef & Mgadmi (2016). Studien undersöker sambandet mel-

lan kapital och lönsamhet för länder i mellanöstern. 
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Enligt Modigliani och Miller (1963) finns det ett positivt samband mellan skulder och lönsamhet på 

det egna kapitalet om banker har en inlåningsränta som är lägre än dess utlåningsränta. Företag ska 

därför i första hand välja att finansiera med skulder. Resonemanget hade sin utgångspunkt i antagandet 

om perfekta kapitalmarknader och innebar att företag med en högre skuldsättning kunde stärka sin lön-

samhet genom hävstångseffekten. Antagandet om perfekta kapitalmarknader innebär att företag agerar 

på en perfekt kapitalmarknad med symmetrisk information där det inte finns några transaktionskostna-

der. Enligt hävstångseffekten kan ett företag öka avkastningen för en given nivå av eget kapital genom 

att öka sina skulder och placera skulderna till en högre förräntning än skuldräntan. Modigliani och 

Millers teori har bland annat ifrågasatts av Robicheck och Myers (1966) som kritiserade antagandet 

om perfekta kapitalmarknader och tyckte istället att hänsyn ska tas till att konkurskostnader samt 

andra risker som är kopplade till en hög skuldsättning kan uppstå. Myers och Majluf (1966) kom i sin 

studie fram till att ett företag på grund av asymmetrisk information hellre finansiera sig med eget upp-

arbetat kapital framför skulder och nyemitterar aktiekapital.  

Gatsi (2012) har kommit fram till att det finns en positiv relation mellan kortfristiga skulder och lön-

samhet medan det finns en negativ relation mellan långfristiga skulder och lönsamhet då kortfristiga 

skulder är billigare än långfristiga för bankerna. Eftersom de kortfristiga skulderna är billigare kan de 

användas för att förbättra lönsamhetsmåttet räntemarginal för banker medan långfristiga skulder bidrar 

till att måttet räntemarginal försämras. En studie genomfört av Feld et al. (2014) kommer fram till 

slutsatsen att skuldfinansiering har en positiv effekt på lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital 

inom lönsamma banker.  

5 Teoretisk tolkning 

Den första regleringen som infördes hade ett regelverk som var brett. Tillgångarna delades endast in i 

fyra olika tillgångsklasser och varje tillgångsklass blev därmed väldigt bred. Hänsyn togs därmed inte 

till de olika variationerna för varje tillgång. Till en början var det inte heller särskilt många som följde 

regelverket då det var få medlemsländer som ingick i kommittén. Baktanken med den första regle-

ringen var troligtvis att kommittén ville att länderna skulle ta steget att faktiskt börja med ett gemen-

samt regelverk, vilket i sig var ett väldigt stort framsteg. Därmed var det positivt att samtliga med-

lemsländer tillämpade kapitalkraven trots att det första regelverket endast var en rekommendation. 

Den andra regleringen som kom ut var en omfattande uppdatering av den första regleringen. Den 

första regleringen var endast trettio sidor medan den andra var över elva gånger så lång. I den första 

regleringen hade endast hänsyn tagits till kreditrisk medan kommittén i det andra regelverket även tog 

hänsyn till operativ risk och marknadsrisk. Även regleringar för tillsynsprocessen och marknadstillsyn 

infördes vilket handlar om att en del av banktillsynen överlåts till marknadsaktörerna.  
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I den andra regleringen får kapitalet fortfarande inte vara mindre än 8 % av de riskvägda tillgångarna. 

Även förhållandet mellan primär- och supplementärkapital är detsamma som innan, vilket innebär att 

kapitalet minst ska utgöras av hälften primärkapital. I det uppdaterade regelverket har även olika till-

vägagångssätt för att beräkna kapitalkraven för de olika riskerna införts. Kommittén skiljer på de en-

klare schablonmetoderna och de mer avancerade metoderna. Tanken med det nya sättet att beräkna de 

olika riskviktade tillgångarna är att de ska vara mer sofistikerade än beräkningarna som gjordes i det 

första regelverket. I det andra regelverket finns även flera olika tillgångsklasser för att försöka fånga 

upp variationen inom varje tillgångsklass. Vid användning av schablonmetoderna förlitar bankerna sig 

mycket på kreditvärderingsinstitutioner och vad de har givit emittenter för kreditvärderingsbetyg. I det 

andra regelverket vill kommittén att bankerna ska använde sig av de mer avancerade metoderna för att 

beräkna fram riskviktade tillgångar. Tanken är att de interna metoderna i jämförelse med schablonme-

toden ska ta mer hänsyn till hur en specifik bank ser ut och på så sätt ta fram ett kapitalkrav som bättre 

speglar den specifika bankens behov. Även så kallade kapitalgolv infördes i det andra regelverket vars 

syfte var att se till att bankerna inte skulle ta fram interna beräkningar som gav för låga riskviktade till-

gångar. Kommittén poängterade dock att dessa kapitalgolv kommer att bli mer och mer opraktiska. 

Tillsynsmyndigheterna borde därför vara flexibla när det kommer till kapitalgolven och de bör ta fram 

individuella golv för bankerna.  

De interna metoderna är något som i efterhand har fått mycket kritik. Bankerna har bland annat kritise-

rats för att deras interna estimeringar ska ha varit dåliga och att de undervärderat riskfyllda expone-

ringar. Det kan tänkas att kommittén inte förväntade sig att detta skulle ske i och med att tillsynsmyn-

digheterna var tvungna att gå igenom och godkänna bankernas interna metoder. Om det är som vissa 

kritiker skriver – att tillsynsmyndigheterna inte har relevant kunskap för att kunna göra dessa bedöm-

ningar så är denna process av ingen nytta. Detta skulle innebära att banker har kunnat ta fram interna 

metoder som är så gynnsamma som möjligt för dem och som inte riktigt speglar hur det verkligen ser 

ut. Detta i samband med att tillsynsmyndigheterna fick sänka kapitalgolvet för att anpassa det efter 

varje bank innebär att säkerhetsåtgärden inte heller nödvändigtvis uppfyllde sitt syfte. Om tillsyns-

myndigheterna inte kan göra en korrekt bedömning över om de interna modellerna uppfyller sitt syfte 

eller inte, hur ska de då veta hur lågt kapitalgolvet för varje bank bör vara? Vidare har det andra regel-

verket kritiserats för att förlita sig på kreditvärderingsinstitutioners bedömningar allt för mycket. Om 

dessa institutioner har undervärderat risken innebär det att instrumenten har fått en för låg riskvikt och 

att bankernas riskvägda tillgångar blivit lägre än vad den egentligen borde vara. Detta medför att ban-

kernas kapital borde ha varit högre. Kommittén har även gjorde det förmånligt för de mest riskfyllda 

företagen att avstå från att få en kreditriskbedömning. På så sätt kan dessa företag få en lägre riskvikt 

från att avstå i jämförelse mot om de inte hade gjort det och blivit tilldelade det sämsta kreditbetyget. 
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De olika bristerna i det andra regelverket blev tydliga under finanskrisen. Bankerna hade fortfarande 

för lite kapital trots att kommittén hade tagit fram mer sofistikerade metoder i den andra regleringen. 

Kommittén ansåg att bankerna behövde ta hänsyn till ännu fler risker. Bankerna hade även för lite 

högkvalitativt kapital trots att primärkapitalet behövde vara minst häften av kapitalet. I det tredje re-

gelverket infördes minimilikviditetskrav, kapitalbuffertar, bruttosoliditetskrav och de interna mo-

dellerna begränsades. Regelverket försöker även att inkorporera fler riskvariabler vid uträkning av 

riskviktade tillgångar. Tanken var att kvalitén på regelverket skulle öka vilket i sin tur skulle medföra 

att bankernas minimikapitalkrav ökade. Det nya regelverket valde exempelvis att ta hänsyn till risken 

att motpartens kreditbetyg försämras. En ny metod introduceras även som varken är beroende av ex-

terna kreditvärderingsinstitutioner eller interna estimeringar vid beräkning av kreditrisk. Möjligheten 

att använda interna metoder inom somliga tillgångsklasser har även exkluderats. För operationell risk 

har kommittén tagit bort alla gamla modeller som ersatts med en ny schablonmetod där endast hänsyn 

tas till bankens inkomst och dess historiska förluster.  

Kapitalets beståndsdelar var i stort sett oförändrat mellan den första och andra regelverket. Primärka-

pital bestod av eget kapital samt behållna vinstmedel. Det var även detta kapital som ansågs ha högst 

kvalité och huvudfokus skulle därför vara på detta kapital. Under den tredje regleringen delades pri-

märkapital in i två olika komponenter: kärnprimär- och övrigt primärkapital. Tanken var att kvalitén 

på bankernas kapital skulle förstärkas. Kärnprimärkapital är i stort sett detsamma som det tidigare pri-

märkapitalet. Övrigt primärkapital är väldigt likt kärnprimärkapitalet. Skillnaden mellan de två primär-

kapitalen är att övrigt primärkapital har lite lägre kriterier men att det fortfarande är av hög kvalité. I 

övrigt primärkapital tillåts bland annat hybridinstrument som är ett mellanting mellan eget kapital och 

skulder. Övrigt primärkapital har tidigare tillhört supplementärkapital. Anledningen till att kommittén 

inför en ny kapitalgrupp är för att de vill se till så att det finns en viss uppsättning av kapitalen med 

olika kvalité. Det slutgiltiga målet var att minst 75 % av kapitalet skulle vara primärkapital, varav 

minst 56,25 % av det totala kapitalkravet måste bestå av kärnprimärkapital. Det innebär att supple-

mentärkapitalet maximalt kan vara 25 % av det totala kapitalkravet. Andelen kapital som ska vara i 

form av primärkapital har därför ökat sedan den andra regleringen.  

Utöver att kapitalet som bankerna håller till större del måste bestå av primärkapital har det i den tredje 

regleringen även införts kapitalbuffertar som ska användas vid kriser. Kommittén märkte att kapital-

kraven inte var tillräckliga under finanskrisen och valde därför att införa kapitalbuffertarna. Kapital-

konserveringsbufferten ska vara 2,5 % av de riskvägda tillgångar utöver minimikapitalkravet, som pre-

cis som tidigare är 8 % av de riskvägda tillgångarna. Detta innebär att det blir ett totalt kapitalkrav 

som är 10,5 % av de riskvägda tillgångarna. Den kontracykliska bufferten påverkar inte alla banker 

utan endast de banker vars tillsynsmyndighet anser att de har en hög kredittillväxt som bidrar till upp-

byggnaden av systemrisk. Det är tillsynsmyndigheten som bestämmer hur mycket av de riskvägda 
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tillgångarna som banken måste hålla som buffert, procentsatsen är mellan 0 och 2,5%. Detta ska vara 

utöver minimikapitalkravet och andra buffertar. Utöver detta ska systemviktiga banker ha ytterligare 

en buffert som är mellan 1–2,5 % av riskvägda tillgångar utöver minimikapitalkravet och andra buffer-

tar. Det innebär att minimikravet som mest kan vara 15,5 % av riskviktade tillgångar. Utöver kapital-

buffertar har en miniminivå på likvida medel införts för att säkerställa att bankerna har tillräckligt med 

likvida medel vid stress. Tanken är att bankerna ska ha tillräckligt med likvida medel så att de under 

en stressad period klarar sig i trettio dagar. Ytterligare ett krav har införts som kallas för bruttosolidi-

tetskrav vars syfte är att begränsa skuldsättningsgraden inom banken. Kravet ska vara ett komplement 

till det riskbaserade minimikapitalkravet. Kravet innebär att bankerna ska ha kapital som ska täcka 

bankens tillgångar samt vissa tillgångar som inte finns med på balansräkningen. Bruttosoliditetskravet 

är 3 % av de totala tillgångarna som omfattas av kravet. För att exemplifiera kan antagandet göras att 

Handelsbanken har de hårdaste kraven på sig gällande de olika kapitalbuffertarna. Det skulle innebära 

att 15,5 % av deras totala riskvägda tillgångar som utifrån tabell 1 är 722,002 miljarder kronor blir 

111,91 miljarder kronor. Deras bruttosoliditetskrav där endast deras tillgångar som är med på balans-

räkningen tas med blir då 3 % av 2 159 miljarder kronor (taget från handelsbankens balansräkning för 

2008) vilket ungefär blir 64,77 miljarder kronor. I detta exempel tas dock inte hänsyn till att de nya 

beräkningsmetoderna enligt kommittén bör leda till högre riskviktade tillgångar som i sin tur skulle 

leda till högre kapitalkrav. Givet detta skulle Handelsbanken sammanlagt ha minst 176,68 miljarder i 

kapital. Detta kan jämföras med det tidigare regelverket där bankerna endast skulle hålla 8 % av de 

riskviktade tillgångarna. Med det tidigare regelverket hade Handelsbanken behövt ha 57,76 miljarder 

kronor i kapital.  

Frågan är om detta räcker. Efter vad som uppstod under finanskrisen med den andra regleringen kan 

det undras hur bankerna tar fram förväntat utflöde/inflöde av likviditet under trettio dagar med stress 

och om tillsynsmyndigheterna verkligen klarar av att bedöma om bankernas beräkningar är korrekta. 

Överlag kan frågan ställas om tillsynen är tillräckligt för att veta att regelverket fungerar som det är 

tänkt? Det är även svårt att kritisera den tredje regleringen på samma sätt som den andra i och med att 

den tredje regleringen inte riktigt har testats ännu då det inte varit någon finanskris sedan den antogs. 

Det är först i efterhand som de verkliga bristerna märks. Det är även en av de största utmaningarna 

med att reglera. Det är lättare att arbeta runt något som finns än att skapa något som ska reglera en 

framtid som inte går att förutspå. 

Sammanfattningsvis har kommitténs utgångspunkt över tid varit att öka kapitalkraven samt kraven på 

kapitalets kvalité. Mellan den första och andra regleringen var fokus främst på att göra metoderna för 

kreditrisk mer sofistikerade för att få ett mer verklighetsöverstämmande kapitalkrav. Mellan den andra 

och tredje regleringen var fokus främst på att öka kvalitén på kapitalet men även kravet på kapital 

ökade, speciellt för banker som bidrar till ökad systemrisk och för de största bankerna som utgör högst 
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systemrisk. Mellan dessa två perioder bör även en ökning av det egna kapitalet märkas eftersom kom-

mittén även fokuserat på att kvalitén på kapitalet ska öka. Dock bör även hänsyn tas till att desto mer 

risk en bank tar desto mer eget kapital måste banken ha för att backa upp den ökade risken. I och med 

att vi är mitt uppe i en högkonjunktur, då banker brukar expandera sin verksamhet, bör även detta i sig 

leda till att bankernas egna kapital ökar. En av anledningarna till att bruttosoliditetskravet infördes var 

p.g.a. skuldsättningsgraden hos många banker var hög, ett ökat eget kapital skulle innebära att skuld-

sättningsgraden minskar.  

6 Datahantering och statistiska metoder 

6.1 Insamling av data 

Data samlas in från en tidsperiod som sträcker sig från år 2004 till år 2018, anledningen till detta är att 

den andra och tredje regleringen täcks av denna tidsperiod. Tidsperioden 2004–2018 kommer att delas 

in i två olika perioder. Den första perioden, som avser det andra regelverket, sträcker sig från år 2004 

till år 2010. Den andra perioden avser det tredje regelverket och sträcker sig från år 2011 till 2018. An-

ledningen till att den andra perioden inte tar med år 2010, vilket är året då det tredje regelverket an-

togs, är för att regelverken antogs i mitten av året. Efter att ett regelverk antagit ska de även genomgå 

en EU process innan länderna börjar implementera dem. Genom att dela in tidsperioden i två blir det 

tydligare att skilja på vilken påverkan regleringarna har haft på banker. 

Data för tidsperioder är hämtade från bankernas årsredovisningar i och med att författarna inte har till-

gång till någon databas med befintlig information. Data hämtas från europeiska banker då EU genom 

åren aktivt jobbat med att få harmonisering av redovisningar inom EU (Nobes & Parker 2016). En an-

ledning till att målet finns är att de vill avlägsna ekonomiska barriärer inom området. EU-regler kräver 

att företag som är börsnoterade ska upprätta konsoliderade finansiella rapporter som är i enlighet med 

en enda uppsättning internationella standarder benämnt International Financial Reporting Standards 

(IFRS). Dessa standarder har som syfte att bidra till konsekventa och jämförbara finansiella rapporter 

från företag inom EU (Deegan 2014). Företag som inte är börsnoterade kan tillämpa IFRS men det är 

inget krav. Onoterade företag ska vid upprättande av finansiella rapporter följa ett direktiv benämnt 

”The accounting directive”. Syftet med detta direktiv är att harmonisera nationella krav om presentat-

ionen och innehållet av finansiella rapporter samt granskning och publicering av finansiella rapporter 

(European Comisson u.å.).  

Den population som är av intresse inom studien är internationellt aktiva banker inom EU. Detta blir 

således författarnas målpopulation vilket är det de idealt vill studera då det är dessa banker reglering-

arna är framtagna för. Urvalspopulationen är en förteckning över populationens urvalsenheter 

(Dahmström 2011). De banker som är med i urvalspopulationen är de internationellt aktiva bankerna 
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som finns listade på europeiska centralbankssystemets (ECBS) hemsida. ECBS består av ECB och 

samtliga medlemsländers nationella centralbanker (Sveriges riksbank 2017). Vid insamling av data tog 

författarna hänsyn till centrala gränsvärdessatsen som säger att om ett stort randomiserat urval görs ur 

en icke-normalfördelad population blir urvalsfördelningen för urvalsmedelvärdena approximativt nor-

malfördelade. Approximeringen fungerar bättre desto större urval. Detta leder till att det är möjligt att 

resonera om hur fördelningen ser ut. Då urvalet är större än 30 börjar fördelningen likna en normalför-

delning (Lind et al. 2015). Data har samlats in för alla banker där det har funnits årsredovisningar för 

hela tidsperioden 2004 till 2018. Data som samlats in kommer därmed vara balanserad vilket innebär 

att varje bank kommer att ha lika många observationer (Gujarati & Porter 2009). Totalt samlades data 

in från 25 olika banker från 13 länder vilket ger 375 observationer för varje nyckeltal. Data som har 

samlats in från de olika perioderna parades då samma banker används för att undersöka den första och 

andra tidsperioden. På så sätt kommer författarna kunna bedöma om de två perioderna skiljer sig åt 

(Newbold 1995). Tanken är att så mycket som möjligt ska vara sig likt mellan de olika perioderna för-

utom att regleringarna har ändrats. Data kommer att vara paneldata. Det innebär att det kommer att 

vara flera olika enheter som mäts för varje tidpunkt och att samma analysenhet kommer att vara med 

för varje mätningstillfälle (Barmark & Djurfeldt 2009). 

6.2 Bearbetning av data 

Det finns ett flertal studier utförda som visar vilket samband det finns mellan bankers kapital och lön-

samhet eller bankers kapital och skulder. Under sökandet av relevanta vetenskapliga studier som berör 

ämnet har inte författarna påträffat någon studie där det kontrolleras hur europeiska bankers vinstmar-

ginal, eget kapital, skulder samt ränteintäkter påverkas av tidsperioden som innefattar både det andra 

och tredje regelverket. Eftersom data är hämtat från olika europeiska bankers årsredovisningar med 

olika valutor kommer relativa termer att användas genom att kolla på olika nyckeltal. De nyckeltal 

som tillämpas kommer att användas som variabler i den empiriska studien. Nyckeltalen är beräknade 

utifrån årsbasis och kommer att definieras enligt följande förhållanden: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝐸𝑔𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎	𝑟ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟	
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙	1 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟	

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙	2 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 



 29 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙	3 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟	

 

 

Eftersom alla länders banksystem har det egna kapitalet gemensamt och regleringarnas huvudfokus är 

på detta kapital är det egna kapitalet intressant att undersöka. Den tredje regleringen har även som ett 

syfte att minska på bankers totala skulder i förhållande till det egna kapitalet. Detta har resulterat till 

valet av att undersöka nyckeltalet skuldsättningsgrad. Banker som är utsatta för en högre risk måste 

enligt regelverket ha mer kapital. Detta borde påverka bankers vinstmarginal negativt då kapitalet är 

säkra tillgångar vilket ger en lägre avkastning än om kapitalet skulle kunna användas till mer risk-

fyllda investeringar i ett långsiktigt perspektiv. För att undersöka hur regleringarna över tid har påver-

kat bankers vinstmarginal kommer förhållandet mellan bankers vinst efter skatt och summa rörelsein-

täkter att studeras. För att motverka en negativ påverkan på vinstmarginalen från att kapitalet har ökat 

kan bankerna försöka öka sina utlåningsräntor och därmed öka sin räntemarginal. Eftersom det utifrån 

bankernas årsredovisningar inte går att ta del av inlånings och utlåningsräntorna kan inte bankernas 

marginalräntor undersökas. Författarna har därför valt att undersöka bankers räntemarginal genom att 

undersöka förhållandet mellan nettoränteintäkter och totala nettoränteintäkter, detta förhållande be-

nämns räntemarginal 1. Författarna har även valt att ta med ytterligare två andra mått på räntemarginal 

för att kunna undersöka bankers räntemarginal utifrån olika synvinklar. Dessa två nyckeltal benämns 

räntemarginal 2 och räntemarginal 3. Räntemarginal 2 visar förhållandet mellan nettoränteintäkter och 

totala räntebärande tillgångar. Räntemarginal 3 visar förhållandet mellan nettoränteintäkter och totala 

intäkter. I studien kommer även korrelationen mellan alla nyckeltal att undersökas för att se om det 

finns något samband mellan dem. 

6.3 Potentiella brister i data 

Data i denna studie är hämtat från varje enskild banks hemsida. Alla banker har inte årsredovisningar 

tillbaka till år 2004 på sina hemsidor. Dessa banker har kontaktats, dessvärre har majoriteten avstått 

från att dela med sig av data som inte fanns tillgängligt på hemsidan. Detta har gett upphov till att stu-

dien inte har internationellt aktiva banker från alla länder inom EU. Somliga länder är inte represente-

rade i studien av naturliga skäl. En orsak till att vissa länder inte är med är för att de inte varit medlem-

mar i EU sedan år 2004. Länder där det inte finns några internationellt aktiva banker listade på ECBS 

hemsida är inte heller med i studien. Detta kommer leda till att vissa länder kommer vara överrepre-

senterade i den statiska undersökningen, där bland annat Sverige representerar fem banker. Detta kan 

leda till bias i och med att banker och länder som är mer transparanta och som i större grad följer re-

gelverken troligtvis är mer öppna med sin information. Banker som har något att dölja kommer troligt-

vis inte dela med sig av mer information än de behöver.  
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En annan aspekt som bör vara i åtanke är att den första perioden, år 2004 till år 2010, täcker både en 

högkonjunktur, finanskris och lågkonjunktur. Eurozonen påverkades bland annat mycket av Eurokri-

sen som bröt ut 2009 (Önnevik u.å.). Den senare perioden som sträcker sig från år 2011 till år 2018 är 

en period då ekonomin återhämtar sig från finanskrisen, med andra ord präglas perioden främst av 

ekonomisk tillväxt. Data som används i studien är inte heller insamlat på ett helt randomiserat sätt. 

Grundtanken var att data för hela undersökningsperioden skulle hämtas från 30 olika banker. Förfat-

tarna lyckades identifiera 79 internationell aktiva banker på ECBS hemsida. Från dessa skulle 30 

slumpmässigt utvalda banker väljas. I slutändan fanns endast fullständig information till 25 banker. 

Författarna valde då att samla in data från samtliga av dessa banker. 

6.4 Statistiska metoder 

För att kunna se om det finns någon signifikant skillnad mellan de två tidsperioderna kommer ett t-test 

att användas. Nollhypotesen för testet är att det inte är någon skillnad mellan de olika medelvärdena, 

således blir den alternativa hypotesen att det är skillnad. Antagandet som måste uppfyllas för ett t-test 

är att det ska vara ett oberoende randomiserat urval samt att det ska vara en approximativ normalför-

delning för populationen för varje grupp. I och med att observationerna för de två perioderna är större 

än 30 uppfylls kravet om att data approximativ är normalfördelat enligt centrala gränsvärdessatsen. 

(Agresti et al. 2017) I och med att det kan ske både ökning och minskning av medelvärdet mellan de 

två perioderna kommer ett dubbelsidigt test att användas.  

Hypoteser för testen 𝐻d:	𝜇F = 𝜇g samt 𝐻F:	𝜇F ≠ 𝜇g 

Teststatistikan som kommer att användas är följande: 𝑡 = i̅kEi̅l
X]

	𝑑ä𝑟	𝑠𝑒 = mXkl

Uk
+ Xll

Ul
. 

t är den beräknade teststatisktikan, �̅�R är medelvärde för stickprov i, se är den estimerade standardavvi-

kelse för testet, 𝑠Rg är den estimerade standardavvikelsen för stickprov i och 𝑛R är antal observationer i 

stickprov i. Vid presentation av resultat kommer p-värde att användas som visar sannolikheten för 

ännu mer extrema värden än den beräknade teststatistikan. Mindre p-värde visar starkare bevis mot 

nollhypotesen som avvisas då p-värdet är mindre än vald signifikansnivå. (Agresti et al. 2017) 

Korrelation kan användas som ett numeriskt värde för riktningen och styrkan av sambandet mellan två 

variabler. Korrelationskoefficienten är ett värde mellan -1 och 1. -1 indikerar ett perfekt negativt sam-

band och 1 ett perfekt positivt samband. En perfekt positiv korrelation innebär att variablerna rör sig 

perfekt linjärt med varandra. När den ena variabeln ökar, ökar den andra lika mycket. En perfekt nega-

tiv relation innebär att variablerna rör sig lika mycket men i motsatt riktning. Om det inte skulle finnas 

något samband mellan variablerna skulle korrelationen förväntas vara 0. Genom att plotta data från de 

olika variablerna i ett spridningsdiagram kan en subjektivbedömning göras. Vid en hög korrelation 

finns det ett tydligt linjärt mönster mellan olika variabler medan det inte kommer finnas något mönster 

alls vid en korrelation nära 0. En korrelation som i absoluta termer är 0,5 visar att det finns en måttlig 
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korrelation. En korrelation i absoluta termer som är 0,75 eller högre kan anses vara en stark korrelat-

ion. (Lind et al. 2015) 

7 Resultat och analys 

7.1 Resultat 

I diagram 1 visas skuldsättningsgradens utveckling från 2004 till 2018 för alla länder. Nyckeltalet har 

fluktuerat över tid men ser ut att avta med tiden.  

 

                            Diagram 1. Medelvärdet för skuldsättningsgrad per år för alla länder från 2004 till 2018. 
                         Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i Excel. 

Diagram 2 visar räntemarginal 1 och vinstmarginalens utveckling över tiden för alla länder. Det nyck-

eltal som har fluktuerat mest är vinstmarginal. Räntemarginal 1 ser ut att stabiliseras med tiden. 
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                      Diagram 2. Utvecklingen av medelvärdet för räntemarginal 1 och vinstmarginalens per år för 
                      alla länder från 2004 till 2018. 
                      Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i Excel. 

I Diagram 3 visas räntemarginal 2 och räntemarginal 3 över tid för alla banker. Dessa två nyckeltal 

överlappar varandra och ser därför ut som att vara lika över tid, med undantag för år 2011 fram till år 

2017 där räntemarginal 2 är högre än räntemarginal 3. Utvecklingen för dessa nyckeltal är stabilt över 

tiden. 

 

 

                  Diagram 3. Utveckling av medelvärdet för räntemarginal 2 och räntemarginal 3 per år för alla banker  
                  från 2004 till 2018. 
                  Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i Excel. 
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I diagram 4 visas skuldsättningsgraden för länder som till stor del låg bakom eurokrisen. 2012 ökade 

skuldsättningsgraden markant där en bank från Cypern är den drivande faktorn. Det ser dock ut som 

att skuldsättningsgraden generellt sett har en nedåtgående trend. 

 

 

                       Diagram 4. Medelvärdet för skuldsättningsgrad per år för eurokrisländer från 2004 till 2018.           
                       Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i Excel. 

I det femte diagrammet visas räntemarginalen och vinstmarginalens utveckling för länder som till stor 

del låg bakom eurokrisen. Länder som tas med är Cypern, Irland och Italien eftersom det är de länder 

författarna har data ifrån. I diagrammet avtar räntemarginalen med tiden och vinstmarginalen fluktue-

rar mycket efter 2010. 

 
                  Diagram 5. Utvecklingen av medelvärdet för räntemarginal 1 och vinstmarginalens per år för 
                  eurokrisländer från 2004 till 2018. 
                  Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i Excel. 
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I diagram 6 visas räntemarginal 2 och räntemarginal 3 för banker i eurokrisländer över tid. Både ränte-

marginal 2 och räntemarginal 3 ser ut att utvecklas lika över tid. Räntemarginal 2 är högre än ränte-

marginal 3 från år 2008 till år 2018. År 2007 ökade både räntemarginal 2 och räntemarginal 3 mar-

kant, bortsett från detta ser det ut som att nyckeltalen generellt sett har en nedåtgående trend 

 

 

                      Diagram 6. Utveckling av medelvärdet för räntemarginal 2 och räntemarginal 3 per år för banker i  
                      eurokrisländer från 2004 till 2018.                       
                      Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i Excel. 

För samtliga nyckeltal har deskriptiv information tagits fram. För att se om det finns en statistisk signi-

fikant skillnad i medelvärde mellan de två olika tidsperioderna har t-test gjorts. För att se om det finns 

en statistisk signifikant skillnad i standardavvikelse mellan de två olika tidsperioderna har Levenes test 

gjorts. Tabell 7–12 visar resultat för skuldsättningsgrad. Tabell 7 visar att medelvärdet från period 1 

(21,01) till period 2 (16,63) har minskat när data för alla banker är inkluderas. Även standardavvikel-

sen har minskat mellan perioderna. Utifrån tabell 8 kan avläsas att minskningen i medelvärdet och 

standardavvikelsen för skuldsättningsgraden när alla länder inkluderas även är statistisk signifikant 

med en signifikansnivå på 1 %.  En minskning i standardavvikelse innebär att nyckeltalet haft mindre 

spridning under den andra perioden.  

Tabell 7. Deskriptiv information om skuldsättningsgrad för alla banker inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 175 21,01 11,34 0,86 
2 200 16,63 10,30 0,73 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 
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Tabell 8. Skuldsättningsgrad alla banker inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,001 1,12 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,000 4,37 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 9 visar att medelvärdet mellan period ett och två för eurokrisbanker har minskat medan standar-

davvikelsen har ökat. Utifrån tabell 10 kan det utläsas att varken minskningen i medelvärde eller ök-

ningen i standardavvikelse mellan tidsperioderna är statistiskt signifikanta vid någon relevant signifi-

kansnivå.  

Tabell 9. Deskriptiv information om skuldsättningsgrad för banker i eurokrisländer. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 35 16,44 8,55 1,45 
2 40 15,42 13,90 2,20 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 10. Skuldsättningsgrad för banker i eurokrisländer. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,676 2,63 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,699 1,02 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 11 och 12 visar att det för övriga länder finns en signifikant minskning i medelvärde samt stan-

dardavvikelse vid en signifikansnivå på 1 %.  

Tabell 11. Deskriptiv information om skuldsättningsgrad för övriga banker (eurokrisbanker exkluderade). 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 140 22,15 11,68 0,99 
2 160 16,94 9,21 0,73 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 12. Skuldsättningsgrad för övriga banker (eurokrisbanker exkluderade). Levenes test för lika varians och t-test för 
lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,000 1,21 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,000 5,21 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 13 till 18 sammanställer resultatet för räntemarginal 1. Tabell 13 visar att medelvärdet för nyck-

eltalet har minskat när alla banker är inkluderade. Utifrån tabell 14 kan utläsas att minskningen är 

0,043. Även standardavvikelsen har minskat. Minskningen i medelvärde mellan tidsperioderna kan 
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utifrån tabell 14 utläsas som signifikant med en signifikansnivå på 1 %. Däremot är minskningen i 

standardavvikelsen mellan tidsperioder när alla banker är inkluderade inte signifikant vid någon rele-

vant signifikansnivå.  

Tabell 13. Deskriptiv information om räntemarginal 1 för alla banker inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 175 0,69 0,157 0,0119 
2 200 0,65 0,163 0,0116 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 14. Räntemarginal 1 alla banker inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,106 0,017 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,010 0,043 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 15 och 16 visar resultatet för räntemarginal 1 när endast eurokrisbanker är inkluderade. Utifrån 

dessa två tabeller kan avläsas att det vid en signifikansnivå på 1 % finns en signifikant minskning i 

medelvärdet mellan tidsperioderna samt en signifikant ökning i standardavvikelsen mellan tidspe-

rioderna. 

Tabell 15. Deskriptiv information om räntemarginal 1 för banker i eurokrisländer. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 35 0,72 0,090 0,015 
2 40 0,64 0,152 0,024 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 16. Räntemarginal 1 för banker i eurokrisländer. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,004 0,028 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,005 0,083 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 17 och 18 sammanställer resultatet för räntemarginal 1 när övriga banker är inkluderade. Uti-

från resultatet från dessa två tabeller är inte minskningen i medelvärde samt standardavvikelse mellan 

tidsperioderna inte statistisk signifikant vid en signifikansnivå på 1 %. 

Tabell 17. Deskriptiv information, räntemarginal 1 för övriga banker inkluderade (eurokrisbanker exkluderade). 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 140 0,66 0,169 0,014 
2 160 0,65 0,166 0,013 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 
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Tabell 18. Räntemarginal 1 för övriga banker (eurokrisbanker exkluderade). Levenes test för lika varians och t-test för lika 
medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,502 0,019 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,092 0,033 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 19 till 24 visar resultatet för räntemarginal 2. Utifrån dessa tabeller kan avläsas att minskningen 

i medelvärdet inte är signifikant vid någon relevant signifikansnivån, detta resultat gäller oavsett om 

man inkluderar alla banker, endast eurokrisbanker eller övriga banker. Även minskningen i standard-

avvikelsen mellan tidsperioderna, oavsett indelning av banker, är inte signifikant vid någon relevant 

signifikansnivå.  

Tabell 19. Deskriptiv information om räntemarginal 2 för alla banker inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 175 0,023 0,018 0,00134 
2 200 0,021 0,016 0,00112 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 20. Räntemarginal 2 alla banker inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,135 0,0017 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,343 0,0017 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 21. Deskriptiv information om räntemarginal 2 för banker i eurokrisländer. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 35 0,021 0,0092 0,016 
2 40 0,019 0,0086 0,014 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 22. Räntemarginal 2 för banker i eurokrisländer. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,333 0,0021 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,256 0,0024 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 23. Deskriptiv information om räntemarginal 2 för övriga banker inkluderade (eurokrisbanker exkluderade). 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 140 0,023 0,019 0,0016 
2 160 0,022 0,017 0,0014 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 
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Tabell 24. Räntemarginal 2 övriga banker inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,110 0,0021 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,485 0,0015 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 25 till 30 visar resultatet för räntemarginal 3. Tabell 25 och 26 visar att ökningen i medelvärdet 

när alla länder är inkluderade är statiskt signifikant vid en signifikansnivå på 1 %. Däremot är minsk-

ningen i standardavvikelsen inte statistisk signifikant vi samma signifikansnivå. Detsamma gäller när 

endast eurokrisbanker inkluderas vilket kan utläsas från tabell 27 och 28, ökningen i medelvärdet är 

signifikant vid en signifikansnivå på 1% medan skillnaden i standardavvikelsen mellan perioderna inte 

är signifikant.   

Tabell 25. Deskriptiv information om räntemarginal 3 alla banker inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 175 0,43 0,197 0,015 
2 200 0,56 0,173 0,012 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 26.Räntemarginal 3 alla banker inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,162 0,019 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,000 -0,133 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 27. Deskriptiv information, räntemarginal 3, banker eurokrisländer inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 35 0,456 0,148 0,025 
2 40 0,591 0,163 0,026 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 28. Räntemarginal 3 banker i eurokrisländer inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvär-
den. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,229 0,036 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,000 -0,134 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

När endast övriga länder är inkluderat är ökningen i medelvärdet mellan perioderna signifikant vid en 

signifikansnivå på 1 % medan minskningen i standardavvikelsen inte är signifikant vid en signifikans-

nivå på 1 %. Detta kan utläsas utifrån tabell 29 och 30. 
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Tabell 29. Deskriptiv information, räntemarginal 3, övriga banker inkluderade (eurokrisbanker exkluderade). 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 140 0,422 0,207 0,018 
2 160 0,554 0,175 0,014 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 30.Räntemarginal 3 övriga banker inkluderade (eurokrisbanker exkluderade). Levenes test för lika varians och t-test 
för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,056 0,022 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,000 -0,132 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 
 
Tabell 31 till 34 visar resultatet för vinstmarginal. Utifrån tabell 31 till 32 kan avläsas att när alla län-

der är inkluderade så finns det en signifikant minskning i medelvärdet mellan perioderna vid en signi-

fikansnivå på 1 %. Även ökningen i standardavvikelsen mellan perioderna är statistisk signifikant vid 

signifikansnivån 1 % när alla länder är inkluderade. 

Tabell 31. Deskriptiv information, vinstmarginal, alla banker inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 175 0,243 0,233 0,018 
2 200 0,138 0,430 0,030 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 32. Vinstmarginal alla banker inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,000 0,035 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,003 0,105 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 33 visar att när endast eurokrisbanker är inkluderade så har medelvärdet för vinstmarginal 

minskat mellan tidsperioderna. Tabell 34 visar att minskningen i medelvärdet är statistisk signifikant. 

Minskningen i standardavvikelsen mellan perioderna när endast eurokrisländer är inkluderade har ökat 

vilket utifrån tabell 34 kan avläsas som signifikant. Standardavvikelsen har från den första perioden 

till den andra nästan femdubblat vilket innebär att nyckeltalet under den andra perioden har haft en 

större spridning. 

Tabell 33. Deskriptiv information, vinstmarginal, banker eurokrisländer inkluderade. 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 35 0,274 0,154 0,026 
2 40 -0,132 0,723 0,114 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 
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Tabell 34. Vinstmarginal banker i eurokrisländer inkluderade. Levenes test för lika varians och t-test för lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,000 0,117 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,001 0,406 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Utifrån tabell 35 kan en minskning i medelvärdet för vinstmarginal mellan tidsperioderna när övriga 

länder är inkluderade utläsas. Denna minskning är däremot inte signifikant vid en signifikansnivå på 1 

% vilket kan avläsas från tabell 36. Standardavvikelsen har däremot ökat, denna ökning kan utifrån 

tabell 36 inte avläsas som signifikant vid signifikansnivån 1 %.  

Tabell 35. Deskriptiv information, vinstmarginal, övriga banker inkluderade (eurokrisbanker exkluderade). 

Period N Medelvärde Std.avvikelse Std.avvikelse me-
delvärde 

1 140 0,236 0,249 0,021 
2 160 0,205 0,283 0,022 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 36. Vinstmarginal övriga banker inkluderade (eurokrisbanker exkluderade). Levenes test för lika varians och t-test för 
lika medelvärden. 

 Signifikans Skillnad i 
std.avvikelse 

 Signifikans Skillnad 
mellan me-
delvärden 

𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 0,127 0,031 𝑯𝟎: 𝒍𝒊𝒌𝒂	𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 0,327 0,0204 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

För att se om det finns något samband mellan de olika nyckeltalen används korrelationsmåttet. Tabell 

37 visar korrelationen mellan de olika nyckeltalen när alla banker är inkluderade. Alla korrelationsko-

efficienter mellan nyckeltalen är lågt vilket innebär att det inte går att se ett tydligt samband mellan 

nyckeltalen. 

Tabell 37. Korrelation mellan nyckeltalen för alla banker. 

Korrelation Skuldsätt-
ningsgrad 

Räntemargi-
nal 1 

Räntemargi-
nal 2 

Räntemargi-
nal 3 

Vinstmargi-
nal 

Skuldsättningsgrad 1     
Räntemarginal 1 0,167 1    
Räntemarginal 2 0,161 0,078 1   
Räntemarginal 3 -0,203 -0,127 0,318 1  
Vinstmarginal -0,208 -0,035 0,060 0,100 1 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Tabell 38 visar korrelationen mellan nyckeltalen när endast eurokrisländer är inkluderade. Den svaga 

korrelationen visar att det inte finns några tydliga samband mellan nyckeltalen. 
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Tabell 38. Korrelation mellan nyckeltalen för banker i eurokrisländer. 

Korrelation Skuldsätt-
ningsgrad 

Räntemargi-
nal 1 

Räntemargi-
nal 2 

Räntemargi-
nal 3 

Vinstmargi-
nal 

Skuldsättningsgrad 1     
Räntemarginal 1 0,082 1    
Räntemarginal 2 -0,151 0,352 1   
Räntemarginal 3 -0,174 -0,258 0,278 1  
Vinstmarginal -0,435 -0,126 -0,165 -0,062 1 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

Korrelationen mellan variablerna för övriga länder visas i tabell 37. Även här är korrelationen mellan 

nyckeltalen nära noll och därmed finns det även här inget samband mellan nyckeltalen. 

Tabell 39. Korrelation mellan nyckeltalen för övriga banker. 

Korrelation Skuldsätt-
ningsgrad 

Räntemargi-
nal 1 

Räntemargi-
nal 2 

Räntemargi-
nal 3 

Vinstmargi-
nal 

Skuldsättningsgrad 1     
Räntemarginal 1 0,190 1    
Räntemarginal 2 -0,224 0,209 1   
Räntemarginal 3 -0,375 0,087 0,334 1  
Vinstmarginal -0,143 0,000 -0,012 0,121 1 

Källa: data hämtat från bankers årsredovisningar och bearbetat av författarna i SPSS. 

7.2 Analys av resultat 

Enligt resultatet, för alla länder, finns det skillnader mellan den första och andra perioden för alla 

nyckeltal förutom räntemarginal 2 vid 1% signifikansnivå. Medelvärdet för skuldsättningsgraden 

minskade från den första till den andra perioden samtidigt som skillnaden är signifikant. Därmed går 

det med 99 % säkerhet att säga att skuldsättningsgraden minskade mellan det andra och tredje regel-

verket. Detta indikerar antingen att eget kapital har ökat eller att skulderna har minskat. Detta är vad 

författarna förväntade sig i och med att det tredje regelverket försökte höja kapitalkravet och kvalitén 

på kapitalet. Kärnprimärkapitalet som är detsamma som primärkapitalet i den tidigare regleringen be-

hövde vara 6,5 procentenheter högre. Dessa kapital består av eget kapital och behållna vinstmedel, 

därav bör det egna kapitalet öka från den andra regleringen till den tredje. Utöver detta infördes även 

buffertar i det tredje regelverket. Kapitalkonserveringsbufferten omfattar alla reglerade banker och in-

nebär att bankerna utöver minimikapitalkravet som är 8 % av de riskviktade tillgångarna behöver ha 

en buffert som är 2,5 % av de riskviktade tillgångarna. Kapitalet i kapitalkonserveringsbufferten ska 

utgöras av kärnprimärkapital vilket innebär att även detta bör leda till att det egna kapitalet ökar från 

den första till den andra perioden givet att bankerna inte redan hade mycket extrakapital redan vid den 

första perioden. Detta är dock inte särskilt troligt i och med att anledningen till att kapitalkravet höjs 

till stor del är på grund bankernas brist på kapital vid finanskrisen. Eftersom data är hämtat från banker 

i olika länder med olika valutor så är det svårt att göra en analys som speglar verkligheten för att se om 

det finns signifikanta skillnader mellan det egna kapitalet och totala skulder mellan perioderna. Detta 

på grund av att valutorna skulle behöva konverteras till en och samma valuta där hänsyn tas till köp-

kraft osv. Detta hade varit användbart för att möjligtvis kunna avgöra mer exakt vad det är som har 
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förändrats. Vidare är det positivt att skuldsättningsgraden har minskat med tiden i och med att detta är 

ett mål i den tredje regleringen. Det är intressant att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

perioderna för skuldsättningsgrad för eurokirsländernas banker. Dessa länder visade under eurokrisen 

att de var i stort behov av högre reserver, men har trotts detta inte lyckats få ner sina skuldsättnings-

grader tillräckligt för att det ska bli signifikant. De stora förlusterna har troligtvis ätit upp det egna ka-

pitalet, men om de fortfarande efter så lång tid har det svårt bör de troligtvis ha mer reseserver inför 

framtiden. 

Det ökade egna kapitalet bör leda till att bankernas vinstmarginaler minskar i och med att säkra till-

gångar inte har samma avkastning som mer riskfyllda tillgångar, i ett långsiktigt perspektiv. Detta gi-

vet att bankerna klarar av att kvantifiera risk och därmed ta ut riskpremier som täcker den risk de tar. I 

tabell 31 och 32 kan ses att medelvärdet för nyckeltalet vinstmarginal mellan den första och andra pe-

rioden för alla banker har minskat och att skillnaden mellan perioderna är signifikant. Det innebär att 

vinstmarginalen mellan perioderna med 99 % säkerhet har minskat vilket är i enlighet med våra för-

väntningar. En anledning till att bankernas vinstmarginaler inte skulle minska när de håller mer säkra 

tillgångar skulle vara om bankerna höjde sina marginalräntor för att på så vis få större ränteintäkter. 

Då författarna inte haft tillgång till information om bankernas marginalräntor har de istället valt att 

kolla om nettoränteintäkterna har ökat i förhållande till de totala nettointäkterna. Mellan perioderna 

minskade medelvärdet för räntemarginal 1 för alla banker. Skillnaden mellan perioderna är signifikant 

vilket innebär att slutsatsen att räntemarginalen med 99 % säkerhet minskade mellan perioderna kan 

dras. Detta innebär att antingen så minskade nettoränteintäkter eller att totala nettointäkter mellan peri-

oderna. Detta är i enlighet med våra förväntningar då vinstmarginalen minskade under samma tid. För 

att kunna se det ur ytterligare synvinklar har räntemarginal 2 och 3 undersökts. Räntemarginal 2 är för-

hållandet mellan nettoränteintäkter och räntebärande tillgångar. En ökning av det egna kapitalet bör 

leda till en ökning av säkra tillgångar som är räntebärande. Med andra ord bör räntebärande tillgångar 

öka vilket bör leda till att räntemarginal 2 minskar. Det går inte riktigt att säga vad som händer med 

nettoränteintäkter. Om banken ökar sina utlåningsräntor bär nettoräntorna öka och därmed även netto-

ränteintäkterna, men om de samtidigt måste öka det egna kapitalet och investera i säkrare tillgångar så 

bör de minska. Räntebärande tillgångar bör dock öka mer än vad ränteintäkterna ökar, således bör 

nyckeltalet minska mellan perioderna. Det finns inga signifikanta skillnader mellan perioderna för rän-

temarginal 2 oavsett indelning av banker. Räntemarginal 3 är förhållandet mellan nettoränteintäkter 

och totala ränteintäkter. Om ränteintäkterna minskar på grund av att bankerna måste investera i säkrare 

tillgångar borde nyckeltalet minska. Om bankerna däremot samtidigt höjer sina utlåningsräntor så är 

det osäkert hur nyckeltalet kommer att påverkas. Det beror på vilken förändring som har störst påver-

kan. Samtliga indelningar av banker visar att det finns signifikanta skillnader mellan perioderna med 

99 % säkerhet. Skillnaden mellan perioderna är en ökning. Det är intressant att endast räntemarginal 3 
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är signifikant i och med att medelvärdena per år som går att se i diagram 3 och 6 följer varandra väl-

digt mycket.  

Vår initiala tanke var att en minskad skuldsättningsgrad skulle påverka räntemarginalerna negativt 

som i sin tur skulle påverka vinstmarginalen negativt. Korrelationen mellan de olika nyckeltalen är ge-

nerellt sett låg. För korrelationen mellan vinstmarginal och räntemarginal 1 (-0,035) är sambandet 

nästintill obefintligt. Detta gäller även för övriga räntemarginaler. Det går således inte att statistiskt 

visa att det finns ett samband mellan vinstmarginaler och räntemarginaler. Inom en bransch med kon-

kurrens skulle det vara svårt att höja priser och det kan vara anledningen till att det inte finns någon 

korrelation. Somliga banker kommer utnyttja situationen och behålla låga priser för att kunna ta mark-

nadsandelar vilket skulle leda till att övriga banker inte kan öka priser särskilt mycket om ens alls.  

Om bankers skulder ökar bidrar det till att dess skuldsättningsgrad även ökar. Enligt Modigliani och 

Miller teoremet leder en ökning i skuldsättningsgrad till att bankers finansiella risker ökar vilket i sin 

tur leder till att avkastningskravet på eget kapital ökar. Om banker har en inlåningsränta som är lägre 

än dess utlåningsränta leder ökningen i skuldsättningsgrad enligt detta teorem till att bankernas vinster 

ökar. Detta resonemang stödjer vår initiala tanke om att ökad skuldsättningsgrad skulle innebära att 

banker har mindre säkert kapital och därmed kan köpa mer osäkra tillgångar med högre ränteintäkter. 

Korrelationen mellan skuldsättningsgrad och vinstmarginal är dock låg, sett till alla länder. Den låga 

korrelationen mellan nyckeltalen resulterar i att det på ett statistiskt sätt inte går att stödja vår initiala 

tanke om att alla dessa nyckeltal skulle påverka varandra. 

8 Diskussion och slutsats 

8.1 Diskussion 

Kommitténs förändringar mellan den andra och tredje regleringen bör leda till att det egna kapitalet 

ökar vilket skulle leda till att skuldsättningsgraden minskar. Det är precis detta vår data visar, att 

skuldsättningsgraden med 99 % säkerhet har minskat mellan perioderna sett till alla länder. Detta kan 

dock också ske om totala skulder skulle minska. Dock bör även hänsyn tas till att desto mer risk en 

bank tar desto mer eget kapital måste banken ha för att backa upp den ökade risken. I och med att den 

andra perioden är en period som präglas av tillväxt, då banker brukar expandera sin verksamhet, bör 

även detta i sig leda till att bankernas egna kapital ökar. Det är intressant att det inte finns någon signi-

fikant skillnad mellan perioderna för skuldsättningsgraden sett till bankerna i eurokrisländerna. Då 

dessa banker tydligt visade att de är i behov av mer kapital under eurokrisen samtidigt som staterna i 

dessa länder själva var så pass överbelånade att de inte kunde hjälpa sina egna banker. Detta innebär 

att bankerna och staterna i dessa länder blev beroende av att andra skulle hjälpa dem och för de länder 

som var med i euro-samarbetet så innebar det att dessa länder tyngde ner euron. Sammantaget bör det 
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finnas incitament för övriga euroländer att se till så att dessa länder har tillräckligt med kapital så att 

de slipper finansiera och påverkas negativt av eurokrisländerna igen vid nästa kris. Eurokrisländerna 

kritiserades för deras så kallade ”window dressing” vilket innebär att en vilseledande presentation tas 

fram för att skapa ett gynnsamt intryck. Det kan vara så att banker i dessa länder undviker ”window 

dressing” i större drag i jämförelse med banker i andra länder som inte har fått samma kritik. Därmed 

så skulle det kunna vara så att bankerna från eurokrisländerna ser sämre ut fast de egentligen inte är 

det.  

Utöver detta visar våra resultat att det inte finns något samband mellan skuldsättningsgraden och 

vinstmarginal samtidigt som tidigare studier har skilda åsikter om hur kapitalet påverkar vinsterna. 

Våra resultat visar även att det inte finns något samband mellan vinstmarginal och räntemarginaler 

medan tidigare studier visat att det finns ett samband. Genom att öka räntorna kan banken på ett rela-

tivt enkelt sätt öka sina intäkter om de exempelvis märker att de har för låga marginaler. Konkurrensen 

och efterfrågan begränsar dock bankernas möjlighet att höja räntor. Kravet på minskad skuldsättnings-

grad minskar kvoten mellan lån och tillgångar och därmed avkastningen på totalt kapital, givet att net-

toräntemarginalen är konstant. Vinstmarginalerna har med 99 % säkerhet minskat mellan de olika pe-

rioderna sett till alla länder. Det går inte att säkert säga hur ränteintäkterna förändrats mellan peri-

oderna. Räntemarginal 1 har minskat mellan perioderna. Detta är i enlighet med hur författarna tänkte 

att nyckeltalen skulle röra sig med varandra. Vi tänkte att ett ökat eget kapital leda till lägre ränteintäk-

ter, så vida banken inte aktivt höjer sina utlåningsräntor, som bör leda till lägre vinstmarginaler. Ty-

värr styrker inte korrelationerna att det finns ett samband mellan variablerna.  

Även fast våra resultat visar att skuldsättningsgraden har minskat går det att fundera på om det verkli-

gen är för att bankerna på riktigt har ökat sitt egna kapital alternativt minskat sina totala skulder. Den 

andra regleringen kritiserades då bankerna undervärderade sina estimeringar, men går det verkligen att 

kritisera bankerna för detta? Är det inte väldigt naivt att tänka att ett vinstmaximerande företag på en 

marknad med konkurrens inte kommer att göra precis så? En vinstmaximerande bank kommer vilja att 

kapitalet ska ha så hög avkastning som möjligt givet vissa riskpreferenser. Om det från början hade 

varit så att bankerna agerade för att optimera samhällsnyttan hade aldrig ett regelverk behövts. Om ett 

regelverk tas fram för att följas känns det fundamentalt att tillsynsmyndigheterna som ska övervaka att 

bankerna följer reglerna förstår sig på verksamheten. Om det är så att tillsynsmyndigheterna inte för-

står sig på verksamheten, kan man då vara säker på att kommittén förstår sig på verksamheten? Till-

synsmyndigheterna står ändå bankerna närmare än vad medlemmarna i kommittén gör som består av 

representanter från centralbanker och tillsynsmyndigheter. Om tillsynsmyndigheterna som ska över-

vaka bankerna inte riktigt förstår vad bankerna gör, hur kan då centralbankerna gör det? Utifrån detta 

kan hela regelverket ifrågasättas. Somliga brister i regelverket är kommittén högst troligtvis medvetna 

om, exempelvis problematiken med VaR. Vidare går det att fundera över om kommittén fortfarande är 
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i en fas där de successivt vill fasa in regleringar som verkligen fungerar. Det skulle kunna innebära att 

kommittén inte inför regelverk så som det borde vara för att regleringarna ska fungera på ett optimalt 

sätt. Detta på grund av att de inte vill att medlemmar ska dra sig ur samarbetet för att regleringarna blir 

för hårda. Exempelvis så använder kommittén sig fortfarande av VaR när de vet om bristerna med 

måttet. Det kanske är en hållbar reglering som omfattar så många som möjligt i framtiden som är det 

ultimata målet? Alternativt kanske regleringar bara är något som tas fram för att skattebetalarna ska 

känna att kommittén faktiskt gör något för att minska systemrisken alternativt att staterna ska kunna ha 

något att försvara sig med vid nästa kris – de försökte faktiskt förhindra en kris och det är regelverket 

ett exempel på.  

Efter att ha gjort denna studie går det att fundera över om det ens går att reglera. Bankerna anpassar 

sig efter rådande regelverk och regelverken kan endast anpassa sig i efterhand då facit på bankernas 

agerande finns. För att förhindra kommande finanskriser skulle kommittén som tar fram regelverken 

behöva se in i framtiden och se till så att orsakerna till den framtida finanskrisen undanröjs samt se till 

så att bankerna inte hittar lösningar som arbetar runt regleringarna. Banker har en tendens att kunna 

vara väldigt kreativa när det kommer till att hitta just nya lösningar som kringgår regleringarna. Vidare 

är regelverken framtagna för internationellt aktiva banker, med andra ord stora banker. Det kan dock 

vara så att mindre banker bygger upp systemrisk som gör att stressen kommer att spridas mellan ban-

kerna. Om mindre banker även omfattas av regleringarna så går det att diskutera hur vida detta leder 

till lägre konkurrens. De hårda regleringarna som är anpassade för stora banker kan göra det väldigt 

svårt för mindre banker att kunna konkurrera om ens hålla sig kvar på marknaden. Detta kan i sig leda 

till mindre konkurrens och att de stora bankerna blir ännu större. Att öka konkurrensen inom bank-

branschen bör i sig vara ett mål för att minska på ”to-big-to-fail” scenariot. Till sist är det även intres-

sant att så få banker ville dela med sig av deras data. Transparens är trots allt en del av regleringarnas 

mål. Sedan finns data redan ute i databaser som författarna tyvärr inte hade tillgång till. 

8.2 Slutsats 

Resultaten, sett till alla länder, visar att skuldsättningsgraden minskar. Räntemarginal 1 och vinstmar-

ginalen har rört sig som författarna tänkt att den ska göra givet att eget kapital har ökat. Det går dock 

inte med säkerhet att säga hur räntor och ränteintäkter har förändrats mellan perioderna. Författarna 

har dock inte lyckats påvisa något samband mellan de olika nyckeltalen. Den minskade skuldsätt-

ningsgraden tyder på att det egna kapitalet har ökat, alternativ att totala skulder har minskat. Detta är 

ett första steg för att se om regleringarna fungerar, vilket de enligt analysen verkar göra sett till alla 

länder. Våra resultat visar även att bankernas lönsamhet har minskat mellan perioderna. Det går dock 

inte att se något tydligt samband mellan skuldsättningsgraden och lönsamheten. Våra resultat visar 

dock att det inte finns någon signifikant skillnad mellan tidsperioderna för eurokrisländer när det kom-

mer till skuldsättningsgrad. Detta är oroväckande i och med att de under eurokrisen visade att de är i 
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behov av mer reserver. Det kan dock vara så att det bara ser ut som att det är sämre i dessa länder fast 

det inte är så i verkligheten.  

Även fast våra resultat visar att det ser ut som att regleringarna fungerar, sett till alla länder, så är 

denna studie endast en väldigt ytlig analys p.g.a. tidsbrist i kombination med hur tidskrävande det är 

att samla in data. Våra resultat visar det som vill ses givet att regleringen fungerar, men det behöver 

nödvändigtvis inte innebära att det faktiskt gör det. Bankerna har en tendens att komma på kreativa 

idéer som hjälper dem att kringgå regelverken vilket leder till ”window dressing”. Detta har även 

historien visat. Problemet är att bankerna oftast inte synas förens krisen har brutit ut och då är tyvärr 

skadan redan skedd. Det blir dessutom enklare för bankerna att kringgå regleringen om tillsynsmyn-

digheterna inte förstår sig på deras verksamhet. Det finns med andra ord mycket som talar för att verk-

ligheten inte överensstämmer med våra resultat. Det är svårt att svara på varför regleringen egentligen 

finns. Troligtvis finns regleringen av flera anledningar och förmodligen är det fortfarande är en infas-

ningsperiod i och med alla uppenbara brister som kommittén måste veta om. Slutligen går det att 

undra om det över huvud taget ens är möjligt att ta fram regleringar som verkligen fungerar utan att 

låsa hela marknaden. Allt för hårda regleringar leder till att bankerna inte får uppnå sin fulla potential 

vilket i sig leder till en samhällsförlust med mindre utlåning och högre räntor.  

8.3 Förslag på vidare studier 

Denna studie bör ses som en början på ett försök för att se om regelverken verkar fungera. I och med 

detta är denna studie endast en ytlig studie och vidare studier bör försöka att mer på djupet studera 

bankerna för att säkerställa om regelverket verkar fungera. Vidare studier skulle exempelvis kunna 

försöka kartlägga bankernas kapitalstrukturer och hur bankerna kan manipulera deras bokslut med 

hjälp av exempelvis värdepapperisering osv. Studier skulle även kunna undersöka hur tillsynsmyndig-

heter faktiskt kontrollerar och övervakar banker och kartlägger deras brister. Det skulle även vara in-

tressant att se om kapitalbuffertar verkar fungera. Detta är dock något som skulle behöva undersökas 

efter nästa kris. 
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Källa: Basle Committee on Banking Supervision. (1988). 

Appendix 2. Supplementärkapital i Basel II 
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Källa: Basel Committee on Banking Supervision, (2004) 
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Appendix 3. Handelsbanken resultaträkning koncernen 

Källa: Handelsbanken, 2006–2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncernen 
mkr 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

Ränteintäkter 83 355 65 224 49 968 
Räntekostnader -64 132 -49 616 -35 241 
Räntenetto 19 223 15 608 14 727 
Provisionsintäkter  8 030 9 043 8 552 
Provisionskostnader -1 235 -1 298 -1 236 
Provisionsnetto  6 795 7 745 7 316 
Nettoresultat av finansiella poster 3 169 3 054 3 448 
Riksresultat försäkring 215 151 219 
Övriga utdelningsintäkter 225 174 193 
Andelar i intresseföretags resultat 79 103 89 
Övriga intäkter 184 291 355 
Summa intäkter 29 890 27 126 26 347 
Administrationskostnader    
   Personalkostnader -8 144 -7528 -7 184 
   Övriga kostnader -4 688 -4487 -3 955 
Av och nedskrivningar av immateriella tillgångar -427 -353 -366 
Summa kostnader -13 229 -12 368 -11 505 
Resultat före kreditförluster 16 661 14 758 14 842 
Kreditförluster, netto -1 605 -27 55 
Vinster/förluster vid avyttring av avvecklad verksamhet, efter skatt 270 1 1 
Rörelseresultat 15 326 14 732 14 898 
Skatter  -3 382 -3879 -3 970 
Åretsresultat från kvarvarande verksamhet 11 944 10 853 10 928 
Årets resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt 187 573 2 200 
Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, efter 
skatt 

- 4082 - 

Årets resultat 12 131 15 508 13 128 
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Appendix 4. Handelsbanken balansräkning koncernen 

Källa: Handelsbanken, 2008 

Koncernen 
mkr 

 
2008 

Tillgångar  
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 66 894 
Belåningsbara statsskuldförbindelser m m 84 781 
Utlåning till kreditinstitut  164 981 
Utlåning till allmänheten 1 481 475 
Värdeförändringar på räntesäkrad post i portföljsäkring 144 
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 81 497 
Aktier och andelar 15 773 
Tillgångar där kunden står värdeförändringsrisken 31 552 
Derivatinstrument 192 239 
Återförsäkringstillgångar 13 
Immateriella tillgångar 7 057 
Fastigheter och inventarier 3 416 
Aktuella skattefordringar 1 100 
Uppskjutna skattefordringar 405 
Pensionstillgångar, netto 4 646 
Tillgångar som innehas för försäljning - 
Övriga tillgångar 12 937 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 874 
Summa tillgångar 2 158 784 
  
Skulder och eget kapital  
Skulder till kreditinstitut 319 113 
In- och utbetalning från allmänheten 543 760 
Skulder där kunden står för värdeförändringsrisken 31 654 
Emitterade värdepapper 895 709 
Derivatinstrument 169 640 
Övriga tradingskulder 17 580 
Försäkringsskulder 865 
Aktuella skatteskulder 115 
Uppskjutna skatteskulder 7933 
Avsättningar 379 
Övriga skulder 15 951 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 688 
Efterställda skulder 61 434 
Summa skulder 2 083 821 
  
Minoritetsintresse 1 
Aktiekapital 2 899 
Reserver -2 346 
Balanserad vinst 62 278 
Årets resultat 12 131 
Summa eget kapital 749 
Summa skulder och eget kapital 2 158 784 


