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Sammanfattning 

Konkurrensen på den svenska bankmarknaden har efter en rad avregleringar på 1990-talet 

förbättrats, mycket på grund av nya nischbanker som på allvar börjat tävla med de stora aktörerna 

på marknaden. I februari år 2007 inträdde ett nytt regelverk för banker, Basel II, som bland annat 

reglerar hur mycket kapital en bank måste hålla i förhållande till den risk den tar. Regelverket 

öppnar upp för banker att använda olika metoder, som kostar olika mycket att implementera och 

underhålla, för att beräkna detta kapitalkrav. Som en följd av detta kommer mindre banker att ha 

svårt att bära de kostnader som mer avancerade metoder för med sig. Valet av beräknings-

metoder kommer också leda till att banker beläggs med olika stora kapitalkrav.  

 

Denna studie syftar till att beskriva den förväntade effekt införandet av Basel II kommer att ha på 

nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. För att kunna besvara detta syfte har en 

kvalitativ studie genomförts, där intervjuer med nio nischbanker och två storbanker gjorts. 

Dessutom har representanter från Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Konkurrens-

verket samt KPMG Financial Services intervjuats, för att få en djupare inblick i regelverkets 

konkurrenspåverkande effekter på olika typer av banker.  

 

Studien har visat på att de aspekter i Basel II som kan komma att påverka konkurrensen på 

marknaden är de kostnader som implementering och tillämpning av regelverket kommer att 

innebära samt det faktum att banker tillåts använda olika metoder för beräkning av kapitalkravet 

för kreditrisker, med en ökad prisdifferentiering baserad på risk som följd. Nischbankerna har 

möjlighet att behålla och förstärka sin ställning på marknaden förutsatt att de anpassar sin 

verksamhet efter de nya förutsättningar som regelverket innebär.  

 

Vidare har ur studien framkommit att det finns fördelar med att vara en nischaktör, oavsett 

storlek, över att vara en liten aktör. För banker som konkurrerar om lågriskkunder innebär 

regelverket fördelar för dem som antingen är riktigt stora fullsortimentsbanker eller riktigt 

nischade banker som då kan vara stora inom ett specifikt område. En bank som nischar sig mot 

ett kundsegment med högre risk måste inte nå samma volymer, då marginalerna där förväntas bli 

högre, men banken måste begränsa sin verksamhet för att fortsatt kunna använda mindre 

kostnadskrävande beräkningsmetoder utan att tappa konkurrensmässigt på detta.  
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Abstract 

The competition level on the Swedish bank market has increased after an extended deregulation 

in the 1990s, much due to niche players entering the market, competing with the large players on 

the field. In February 2007, a new regulation, Basel II, regulating the level of capital a bank must 

keep in relation to its risks taken, was implemented. The regulation allows banks to use different 

methods to calculate this capital requirement, methods that cost different amounts to implement 

and maintain. As a result of this, many smaller banks will have difficulties in implementing more 

advanced methods since the costs associated with these are too high for a smaller bank to handle. 

Different methods will also result in different capital requirements for different banks.   

 

The purpose of this study is to describe the expected effect the introduction of Basel II will have 

on the positions of the niche banks on the Swedish bank market. To be able to fulfil this 

purpose, a qualitative study has been made, where interviews have been held with nine niche 

banks and two large ones. People from The Swedish Financial Supervisory Authority, The 

Swedish Banker’s Association, The Swedish Competition Authority and KPMG Financial 

Services have also been interviewed to receive a better view of the competitive effects of Basel II. 

 

The study has shown that the aspects of Basel II that will effect the competition on the market 

are the implementation and maintenance costs that come with the regulation, and the fact that 

banks are allowed to use different methods to calculate the capital requirements for credit risks, 

with an increased risk-based pricing differentiation as a result. Niche banks have a possibility to 

keep and strengthen their positions on the market if they adjust their activities in relation to the 

new conditions Basel II involves. 

 

Moreover, this study has shown advantages in being a niche actor, regardless of size, over being a 

small actor. Banks that compete for customers with lower risks will have advantages due to Basel 

II if being large, or a bank working within one area and therefore has a possibility to be large in 

this specific area. Niche players that choose to compete in areas involving high risk customers do 

not need the same volumes since the margins in these areas are expected to rise, but the banks 

need to limit their activity to specific business areas to be able to keep using less costly methods 

to calculate the capital requirements without loosing in competitive strength as a result of this.   
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1 INLEDNING 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva problembakgrunden till det 
valda undersökningsområdet. Denna mynnar sedan ut i ett antal 
problemfrågor och det syfte som studien avser att besvara. Vidare i 
kapitlet redogörs för var fokus för studien ligger och slutligen 
presenteras också studiens disposition.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 
Mellan år 1990 och 1993 föll BNP i Sverige med sammanlagt sex procent som en följd av den 

svåraste ekonomiska kris som drabbat landet i modern tid. Antalet konkurser på marknaden 

ökade lavinartat med stora kreditförluster för bankerna som följd. Under hösten 1992 var hela 

det svenska banksystemet hotat.1 Staten fick gå in och betala ut dryga 65 miljarder i stöd för att 

rädda stabiliteten på den svenska bankmarknaden.2 

 

De finansiella sårbarheterna var ett resultat av en avreglering som skett, samtidigt som en 

expansiv ekonomisk politik bedrevs. När restriktioner om kreditgivning togs bort ökade denna 

markant, samtidigt som priserna steg på olika tillgångar i form av värdepapper och fastigheter, 

vilket i sin tur drev på kreditgivningen ytterligare med en ökad efterfrågan som följd. Människor 

upptäckte att de hade möjlighet att finansiera en konsumtionsökning med hjälp av lån. 

Möjligheterna till en ökad konkurrens på bankmarknaden öppnades också upp genom detta.3  

                                                 
1 Bergren, Niclas, Bornefalk, Anders & Sandström Mikael (2002), ”Befria kapitalet! Om Tobinskatten och fria 
kapitalmarknader” 
2 www.sweden.gov.se [2007-05-10] 
3 Bergren et al. (2002) 



Basel II ur ett konkurrensperspektiv 
 

1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 

2 

Stabilitet i finansiella system utgör grunden för en fungerande ekonomi i stort. Det finansiella 

systemet har som uppgift att:  
 

”omvandla sparande till finansiering, hantera risk och att tillhandahålla 
effektiva betalningsmöjligheter”. 4 

 
I detta finansiella system fungerar bankerna som en finansiell intermediär som genom sin expertis 

på att hantera och omvandla risker kan förmedla kapital på ett betydligt mycket mer effektivt sätt 

än personer och företag skulle kunna göra på egen hand.5 Risktagande är inget som banker 

försöker undvika utan är en viktig del i den verksamhet de bedriver. Regleringar av denna typ av 

verksamheter ses ofta som en förutsättning för att bibehålla ett stabilt finansiellt system, då ett 

förtroende för systemet, och framför allt för bankerna, är kritiskt för att detta ska uppnås.6 

1.1.1 Baselregelverken 

Baselkommittén består av representanter från G-10 ländernas7 centralbanker eller tillsyns-

myndigheter och bildades 1974 som en följd av en rad oroligheter, främst kriser på 

bankmarknaderna i Tyskland och Italien. År 1988 introducerade kommittén det första 

internationella regelverket för banker, Basel I, som innebar ett krav på bankerna att hålla ett 

kapital motsvarande åtta procent för kreditrisker. Detta regelverk trädde sedan i kraft 1992 och 

fram till 2007 års början hade över 100 länder implementerat detta, trots reglernas på intet sätt 

tvingande natur. Länderna har istället valt att anpassa sina egna lagar och regler efter 

Baselkommitténs rekommendationer.8 Tanken med regelverket var att bankerna skulle ha en viss 

lägsta nivå mellan relationen på det egna kapitalet och de risker som de genom sina 

affärsrelationer tagit sig an.9 Regler om kapitaltäckning har, trots en avreglering i övrigt på 

bankmarknaden, ansetts mycket viktiga för att bibehålla en finansiell stabilitet.10  

 

Basel I -regelverket visade sig dock snabbt vara alltför schablonmässigt utformat och ansågs inte 

vara ett tillförlitligt mått på bankernas förmåga att stå emot störningar i ekonomin.11 Kraven på 

kapitaltäckning ansågs inte spegla de faktiska riskerna, och kapitalkraven omfattade vidare endast 
                                                 
4 Sveriges Riksbank (2006), Den Svenska finansmarknaden, s.7 
5 Sveriges Riksbank (2006), Den Svenska finansmarknaden 
6 SOU 1998:160 Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag 
7 Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz, 
Storbritannien & USA.  
8 www.bis.org [2007-02-04] 
9 Finansinspektionens rapportserie 2005:8, Företagens interna kapitalutvärdering – att bedöma kapitalbehovet under Basel II 
10 Brorwaldh, Tore et al (1989), Bankernas roll på de finansiella marknaderna 
11 Finansinspektionens rapportserie 2005:8 
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kreditriskerna och inte alla de andra risker banker normalt utsätts för på daglig basis.12 Bristerna i 

regelverket visade sig tydligt i en rad finansiella kriser under 1990-talet, bland annat i den 

svenska.13 Bankerna höll inte tillräckligt mycket kapital för att kunna stå emot effekterna av de 

förändringar som skett på marknaden i form av den omfattande avreglering som skett, samt 

effekterna av en kraftigt överhettad ekonomi, en ökad inflationstakt och pengar som strömmade 

ut ur landet.14 Bankerna själva saknade också kunskap om hur de skulle hantera krediter på ett 

ansvarsfullt sätt i den allt mindre styrda miljön.15 

 

Basel II är regelverket som svarar på dessa behov av ett förändrat regelverk. Arbetet med detta 

nya regelverk påbörjades av Baselkommittén redan år 1998 och det första förslaget till nya 

kapitaltäckningsregler lades fram år 1999. Det slutgiltiga resultatet blev gällande i Sverige och 

övriga EU i början av år 2007 då regelverket omarbetats till EU-direktiv och därefter också 

införts i svensk lag. Basel II syftar i ett vidare perspektiv, genom sin internationella förankring, till 

att säkerställa en stabilitet och samtidigt en konkurrensneutralitet i världens banksystem.16  

 

Basel II öppnar upp för olika metoder att beräkna kapitalkravet för olika risker, bland annat ska 

kapitalkravet för kreditrisker beräknas antingen med hjälp av en schablonmetod eller med en typ 

av interna riskklassificeringsmetoder (IRK-metoder). Banker beläggs också med kapitalkrav för 

operativa risker och marknadsrisker. Det nya regelverket innebär också krav på mer riskbaserad 

styrning och ökad genomlysning av det specifika institutets risk och riskhanteringssystem.17 

 

De stora skillnaderna mellan Basel I och Basel II är att de operativa riskerna tas med i 

beräkningen av det minimala kapitalkravet, att det ställs krav på en intern hantering av övriga 

risker samt att bankerna inte längre tvingas att hålla samma kapitalnivå, utan denna blir beroende 

på vilken av beräkningsmetoderna som används och vilka system bankerna har för att beräkna 

risker.18 På det hela taget är Basel II betydligt mer riskkänsligt än dess föregångare samt tillåter 

också de enskilda instituten att välja den metod som passar den egna verksamheten bäst, vilket 

också kommer att innebära att regelverket påverkar olika banker på olika sätt.19 

                                                 
12 Lind, Göran (2005), ”Basel II – nytt regelverk för bankkapital” 
13 www.riksbank.se [2007-02-27] 
14 Bergren et al. (2002) 
15 Nyberg, Lars (2006), Finansiella reformer och finansiell kris 
16 Finansinspektionens rapportserie 2001:1, Riskmätning och kapitalkrav 
17 Garside, Thomas & Bech, Jens (2003), “Dealing with Basel II: The impact of the new Basel Capital Accord” 
18 Ibid 
19 Basel Committee on Banking Supervision (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards 
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1.1.2 I Sverige efter krisen 

Den svenska bankmarknaden genomgick under 1980-talet en massiv avreglering som hade sin del 

i den kris som sedan uppstod på marknaden. Denna avreglering ledde dock också till att 

konkurrensen på marknaden öppnades upp vilket innebar nya affärsmöjligheter för bankerna. 

Från att tidigare ha varit hårt reglerade gällande utlåning kunde bankerna själva bestämma såväl 

priser som tillväxten på sin utlåning.20  Staten hade tidigare också sökt hämma konkurrensen på 

just denna marknad genom att sätta upp hinder för nyetableringar och förbud för utländska 

banker att verka på den svenska marknaden. Det var därför först genom denna avreglering som 

utländska aktörer fick möjlighet att bedriva bankverksamhet i Sverige och de svenska nisch-

bankerna började sitt inträde på marknaden.21 

 

Nischbankerna har i och med sin etablering i princip sökt att ta marknadsandelar från de större 

bankerna genom att specialisera sig inom en verksamhetsgren eller en kundgrupp. Signifikant för 

svenska nischaktörer är att de främst har varit knutna till försäkringsbolag som säljer banktjänster 

via sitt befintliga nätverk (till exempel SkandiaBanken och Länsförsäkringar Bank), till 

dagligvaruhandel som säljer banktjänster främst via kort (till exempel ICA-banken och 

Ikanobanken), samt små investmentbanker, tidigare rena värdepappersbolag, som konkurrerar 

om sparare (till exempel Nordnet). På senare år har även än mer specialiserade institut etablerats, 

såsom SBAB, som endast tillhandahåller bolån, trots att de inte är registrerade banker. 

Nischbankerna har generellt sett skapat sig en ställning på marknaden främst genom att erbjuda 

väl utvecklade Internettjänster samt konkurrensmässiga priser.22  

 

Konkurrensen på den svenska bankmarknaden blev betydligt mer påtaglig efter avregleringen, 

mycket på grund av det ökade antalet nischaktörer på marknaden, vilka också hjälptes av en 

intensiv teknisk utveckling.23 Den mer påtagliga konkurrensen har inneburit att effektiviseringar 

och prissättningar fått allt större betydelse för att inte tappa kunder. Avregleringen har således 

ökat kraven på resultat och avkastning.24 

 

                                                 
20 Viotti, Staffan (2000), “Hantering av Bankkriser – förslag till ett nytt regelverk” 
21 Nyberg (2006) 
22 Svenska Bankföreningen (2006), Banker i Sverige – Faktablad om svenska bankmarknaden  
23 Konkurrensverkets rapportserie 2001:5, Konsumentrörlighet på de finansiella marknaderna 
24 www.snee.org [2007-03-05]  
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1.2 Problemområde 
 
Konkurrens på en marknad är viktigt för att öka konsumentnyttan genom prispress och att driva 

på utvecklingen i en bransch. Nischbankerna har på den svenska marknaden spelat en viktig roll i 

att förbättra en nästintill obefintlig konkurrens.25 I många debatter som råder sägs det dock finnas 

en konflikt mellan begreppen finansiell stabilitet och konkurrens. Ofta kan krav som ställs på den 

finansiella stabiliteten innebära att konkurrensen på något sätt också blir lidande.26 Frågan är här 

hur nischbankerna, som spelat en så stor betydelse för en ökad konkurrens på den svenska 

bankmarknaden, påverkas av det nya regelverkets införande. 

 

Basel II är ett regelverk som berör alla institut som verkar på bankmarknaden, vilket också med 

största sannolikhet kommer att leda till en mycket konkret påverkan på företagens kunder, bland 

annat genom förändrade räntesättningar.27 Med största sannolikhet kommer det nya regelverket 

inte bara att ha en påverkan på den kapitalmängd bankerna måste hålla utan även på många av de 

strategiska beslut som behöver fattas till följd av detta. Företag, med olika riskbilder beroende på 

dess komplexitet, kan således komma att påverkas på olika sätt. Vissa undersökningar pekar på att 

endast större banker har möjlighet att använda IRK-metoderna för att beräkna kapitalkravet, och 

därigenom bli bättre på att hantera risk, vilket skulle kunna tänkas försvåra för mindre banker ur 

ett konkurrenshänseende.28 

 

Det nya regelverket har inneburit en kostnad för alla banker att implementera vilken har ökat 

med graden av sofistikerade system. Relativt en mindre banks omsättning kan detta bli en mycket 

hög kostnad. 29 Höga kostnader kan fungera mycket konkurrenshämmande på kort sikt, framför 

allt för nischbankerna, då annat innovationsarbete som varit, och är, så viktigt för dessa får stå åt 

sidan. Frågan är dock vad konsekvenserna av att inte implementera mer avancerade system 

kommer att bli på lång sikt för dessa aktörer. Om nischbankerna tvingas hålla ett högre kapital, 

vilket kostar mycket pengar, finns risken att de inte längre kan konkurrera med låga priser. 

Storbankernas möjlighet att istället göra detta tillsammans med andra konkurrensfördelar i form 

av ett bredare sortiment och i viss mån kundspecifik prissättning, gör detta till en uppenbar fara 

för nischbankernas möjligheter att bibehålla sin marknadsposition som lågprisaktörer.  
                                                 
25 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2, Konkurrensen på bankmarknaden – betalningsförmedling och villkor för nya aktörer  
26 Allen, Franklin & Gale, Douglas (2001), ”Competition and Financial Stability” 
27 Finansinspektionens rapportserie 2005:8 
28 Garside & Bech (2003) 
29 Lind (2005) 
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En av svårigheterna med Basel II ur ett konkurrenshänseende är att det finns stora skillnader 

mellan stora, internationellt verksamma banker och mindre banker som endast verkar på 

inhemska marknader samt banker som bara verkar inom ett avgränsat affärsområde eller bara 

inom ett marknadssegment. Det är också därför regelverket erbjuder de valmöjligheter för 

tillämpning som det faktiskt gör. Tanken är att de större bankerna ska använda de mer 

avancerade metoderna och de små bankerna de enkla och mindre kostsamma.30 En bank kan vara 

stor inom ett område, men ändå, på det hela taget, liten i förhållande till de riktigt stora. 

Problemet kan bli extra påtagligt för dem som inte är tillräckligt små eller specialiserade för att 

kunna använda de enklare systemen och samtidigt bibehålla sin konkurrenskraft och inte heller 

tillräckligt stora för att klara av att bära de kostnader som ett mer avancerat system innebär att 

implementera och underhålla.  

 

De tidigare studier som gjorts i Sverige angående regelverket Basel II har främst syftat till att 

undersöka hur de fyra storbankerna SEB, Nordea, Swedbank och Handelsbanken förhåller sig till 

kapitalkravberäkningsmetoderna enligt pelare I. I början av år 2006 var 122 banker etablerade i 

Sverige.31 Fram till 2007 års början har fem av dessa; de fyra storbankerna samt Länsförsäkringar 

Bank, fått godkänt av Finansinspektionen att använda interna riskklassificeringsmetoder för 

beräkning av kapitalkrav för kreditrisk. Fler banker har ansökt men ännu inte bifallits detta.32 

 

Den ovan förda diskussionen leder fram till en huvudsaklig fråga som denna studie avser att 

undersöka i form av huruvida Basel II, som är tänkt att vara ett konkurrensneutralt regelverk, 

ändå kan komma att påverka konkurrensen på bankmarknaden. Utifrån denna har fyra problem-

frågor formulerats; 

 

▪ Vilka aspekter i det nya regelverket kan komma att få en påverkan på konkurrensen på den 

svenska bankmarknaden?  
 

▪  Vilken påverkan har regelverket på nischbankernas förmåga att konkurrera på ett effektivt sätt 

och påverkas olika banker på skilda sätt?  
 

                                                 
30 Lind (2005) 
31 Sveriges Riksbank (2006) 
32 Finansinspektionen, Bargholtz, Percy, Besöksintervju 2007-03-08 
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▪ Vilken betydelse kan valet av beräkningsmetoder inom ramen för Basel II få för bankers 

möjlighet att konkurrera inom skilda kundsegment och affärsområden? 
 

▪ Hur förväntas Basel II påverka utseendet på den svenska bankmarknaden och vilken roll 

kommer nischbankerna att spela på denna marknad? 

 

Denna studie ser mer specifikt till att undersöka hur de svenska nischbankernas konkurrenskraft 

påverkas av regelverkets införande, då dessa banker spelar en viktig roll för konkurrensen på den 

svenska bankmarknaden i stort.   

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva den förväntade effekten införandet av Basel II kommer 

att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden.  

 

1.4 Studiens fokus 
 

Fokus i denna studie ligger på nischbanker. Till nischbankerna räknas här de banker som saknar 

fullsortiment och istället erbjuder ett begränsat antal tjänster och/eller endast verkar på en viss 

avgränsad marknad eller inom en viss avgränsad kundgrupp. Då de flesta nischbankerna främst 

verkar på privatmarknaden ligger tyngdpunkten i studien inom denna. 

 

Banker som verkar på den svenska marknaden och enligt ovan nämnda definition räknas som 

nischbanker på denna marknad, men ägs av utlandsregistrerade banker har exkluderats ur studien. 

Självklart påverkas konkurrensen på marknaden även av dessa aktörer, men dessa banker åtnjuter 

genom sitt ägande den stora fullsortimentsbankens fördelar i samband med implementeringen 

och tillämpningen av regelverket. Dessa banker påverkas således inte av regelverket som en 

mindre nischbank, utan som en stor bank som är mindre på just den aktuella marknaden.  

 

Nischbanker som ägs av någon av de svenska storbankerna, till exempel Stadshypotek bank som 

ägs av Handelsbanken, inkluderas inte heller i studien, då de genom sitt ägande nyttjar samma 

system som moderbolaget och inte genomgått en separat implementering av Basel II. Den typen 
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av banker konkurrerar inte heller självständigt på marknaden då verksamheten ytterst kontrolleras 

av ägaren och kompletterar dennes verksamhet.  

 

De fristående sparbankerna har inte heller de tagits med i studien på grund av att de genom sitt 

nära samarbete med Swedbank i mångt och mycket har delade system med storbanken samt 

genom avtal förmedlar en del av Swedbanks produkter 33. De konkurrerar också i princip enbart 

på regionala och lokala marknader, och inte på den svenska bankmarknaden i stort.  

 

1.5 Perspektiv och målgrupp 
 
I denna studie har ett branschperspektiv tagits. Med detta menas att den inte söker beskriva 

enskilda nischbankers varande eller icke varande på den svenska bankmarknaden, utan söker att 

bedöma vilken roll implementeringen av regelverket spelar för konkurrensen på marknaden i 

stort, där nischbankerna idag är betydande aktörer ur ett konkurrenshänseende.  

 

Studien riktar sig till de banker som verkar på den svenska bankmarknaden idag och därför har 

ett intresse av att ta del av denna bild av hur konkurrensen på bankmarknaden kan komma att 

påverkas av införandet av Basel II. Då undersökningen behandlar den förväntade effekten 

införandet av Basel II kommer att ha på nischbankernas konkurrenskraft kan det vara av stort 

intresse för just dessa aktörer. Vidare riktar sig studien till övriga intressenter, till exempel 

studenter, som har ett intresse av bankmarknaden och konkurrensen på densamma.   

 

1.6 Undersökningens relevans 
 
I förarbetet till denna studie kontaktades två av de svenska nischbankerna för att komma fram till 

ett relevant syfte för studien. Detta gjorde valet av beröringspunkt för frågeställningen enkel, då 

denna frågeställning kring Basel II var en de kontaktade bankerna fann extra intressant och 

relevant. En av bankerna uttryckte också en oro över att tröskeln höjts väsentligt för att driva en 

liten bank på den svenska marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt. En studie av detta hoppas 

kunna belysa den problematik det nya regelverket kan komma att innebära, samt hur 

nischbankerna på bästa sätt kan tackla denna. 

                                                 
33 www.swedbank.se [2007-03-05] 
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Konkurrensen på bankmarknaden är en viktig fråga ur många aspekter, framför allt med hänsyn 

till den finansiella sektorns stabilitet. Diskussionen om hur begreppen konkurrens och finansiell 

stabilitet står i förhållande till varandra är ständigt pågående och aktuell.34 Många tidigare studier 

har i periferin snuddat vid frågan om att detta regelverk kan komma att spela en stor roll för 

konkurrensen på marknaden, men någon studie kring detta har ännu inte gjorts. Vikten av en 

bibehållen konkurrens på bankmarknaden är stor, varför också studien förväntas vara av intresse 

för aktörerna på denna.  

 

1.7 Vidare disposition 
 
 

 
 
 
Figur 1: Disposition

                                                 
34 Oxenstierna, Gabriel C (1999), Market Power in the Swedish Banking Oligopoly 
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2 METOD 
 

Detta kapitel avser att beskriva och motivera valet av den kvalitativa 
metodansats som ligger till grund för studien samt de avvägningar 
som gjorts med avseende på denna. Vidare beskrivs studiens 
genomförande och i slutet av detta avsnitt diskuteras också under-
sökningens trovärdighet.  

 

 

2.1 Vad är kunskap? 
 

”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något 
 – det är kunskap.” 35 

 

Samtliga studier har som grundläggande syfte att generera ny kunskap.36 Enligt det kunskaps-

teoretiska synsättet är samtalet det som uppfattas som det fundamentala tillvägagångssättet för att 

nå denna kunskap.37 Syftet med denna studie är att beskriva den förväntade effekten införandet 

av Basel II kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. Genom 

att ha ett beskrivande syfte söks via en undersökning möjligheten att få en bättre förståelse för 

hur ett visst fenomen ser ut och på det sättet skaffa sig kunskap om det studerade området 38.  

 

För att få den kunskap som krävs för att besvara studiens syfte var det första steget att läsa om 

det nya regelverket för att få en förståelse för innebörden av de regler som nu skulle komma att 

bli aktuella. Därefter gjordes den empiriska undersökningen följt av insamling av övrigt material i 
                                                 
35 Konfusius, www.livet.se [2007-05-06] 
36 Jacobsen, Dag Ingvar (2002), Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 
37 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsansatsen 
38 Jacobsen (2002) 
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form av lämpliga teorier och tidigare gjorda studier av den svenska bankmarknaden, för att på så 

sätt kunna analysera det empiriska materialet och dra slutsatser ur detta. Det empiriska materialet 

har främst samlats in från olika aktörer som är verksamma på den svenska bankmarknaden. 

 

De banker som idag verkar på den svenska bankmarknaden kan delas upp, enligt bilden nedan, i 

storbanker, nischbanker, utländska banker samt små sparbanker. Flertalet av dessa banker är 

medlemmar i intresseorganisationen Svenska Bankföreningen som företräder bankerna i Sverige 

och som arbetar med att skapa en väl fungerande banksektor. Den Svenska Bankföreningen har 

representanter från alla fyra av dessa grupper som medlemmar. Finansinspektionen är den 

tillsynsmyndighet som i Sverige ansvarar för att övervaka aktörerna på den finansiella marknaden 

samt se till att samtliga institut följer de regler som följer med Basel II. Vidare övervakas den 

svenska bankmarknaden av Konkurrensverket som är den statliga myndighet som arbetar för att 

upprätthålla en god konkurrensnivå över lag på samtliga svenska delmarknader. Utöver detta 

finns det externa analytiker som i sitt arbete med att granska bankers verksamheter och/eller 

arbeta som rådgivare eller konsulter åt banker, också fördjupat sig i Basel II och vad regelverket 

kan komma att innebära för banker i form av hot och möjligheter.  

 
 
Figur 2: Aktörer på den svenska bankmarknaden  
 

Att bara intervjua nischbanker för att få kunskap om regelverkets konkurrenseffekter skulle lätt 

kunna innebära en slutsats endast baserad på en attitydundersökning. Det har i denna studie 

därför ansetts vara viktigt att göra en datatriangulering 39 i form av att söka information även hos 

                                                 
39 En datatriangulering innebär att data inhämtas från fler objekt än det specifikt studerade. Jacobsen (2002) 
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övriga aktörer som verkar på den svenska bankmarknaden och som beskrivits ovan, för att öka 

studiens trovärdighet. Genom denna datatriangulering kan studien visa på en samlad bild utifrån 

ett flertal olika aktörer, vilket varit viktigt för att kunna få en så god kunskap som möjligt, och 

den som krävs, för att skapa en trovärdig bild och generera ett tillförlitligt resultat.  Debatten 

kring Basel II och dess påverkan på konkurrensen har därför också följts ur ett internationellt 

perspektiv, för att se om samma problematik har diskuterats i övriga delar av världen.  

 

Intentionen med denna studie är att, genom tolkning av uppfattningar och förväntningar på 

regelverkets påverkan på konkurrensen inom bankmarknaden, kunna ge en bild av hur 

nischbankernas konkurrenskraft kan komma att gestalta sig i framtiden samt att öka förståelsen 

för vilka konsekvenser regelverket kommer att innebära för konkurrensen. Tolkningar har varit 

en viktig del i arbetet då studien söker att beskriva effekter som de facto ännu inte uppkommit på 

marknaden, men de tolkningar som gjorts har i största möjliga mån verifierats mot intervju-

personerna för att kunna generera den kunskap som studien söker att finna. 

 

2.2 Studiens utformning 

Innan genomförandet av denna studie påbörjades gjordes vissa val av ansatser för att kunna 

generera ett för syftet så tillfredsställande resultat som möjligt. 

2.2.1 Metodansats  

Valet av metod grundar sig i studiens syfte.40 För denna undersökning har en kvalitativ ansats 

valts, då denna undersökning kräver en metod som går på djupet och är öppen för ny, icke 

förutsägbar, information.41 Den kvalitativa ansatsen innebär ofta ett behov av en koncentration 

på ett färre antal undersökningsenheter. Metoden innebär en strävan efter att söka 

kategoriseringar, beskrivningar och förväntningar utifrån mönster nyanserade av dessa enheter 

och är främst förknippad med insamlad information i form av intervjuer och observationer 42. 

Metoden är således öppen för mycket ny information, vilket i detta fall var en förutsättning då 

kärnan i studien grundar sig i något ännu icke studerat. Även om regelverket som sådant har 

studerats redan innan, har dess konkurrenspåverkande effekter inte undersökts specifikt.  

                                                 
40 Andersson Heine (1994), Vetenskapsteori och metodlära  - introduktion 
41 Lindlof, Thomas R & Taylor, Bryan C (2002), Qualitative Communication Research Methods 
42 Olsson Henny & Sörensen, Stefan (2001), Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv 
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Den kvalitativa ansatsen innebär att inga kvantifierbara data genereras43, vilket här heller inte 

anses vara möjligt då regelverket ännu inte hunnit generera några verkliga effekter. Studien 

hoppas ändå kunna generera ett generaliserbart resultat, då antalet nischbanker på den svenska 

marknaden enligt ovan nämnda definition är relativt få, varför en unik möjlighet ändå funnits att 

hålla kvalitativa intervjuer med flertalet av dem. Antalet undersökningsenheter som är relevanta 

för studien är därav förhållandevis litet. Undersökningens upplägg blir således en kombination av 

djup och bredd 44.  

2.2.2 Angreppssätt  

Utgångspunkten för studien ligger i det empiriska materialet, vilket sedan har återkopplats till hur 

den svenska bankmarknaden ser ut samt teorier som berör vad som påverkar konkurrensen och 

hur konkurrens värderas. Att empirin är vad studien utgår från är självklart en sanning med 

modifikation, då förkunskaper och redan existerande teorier har styrt valet av frågeställningar, 

men utgångspunkten ligger ändå i ett förväntat empiriskt problemområde och de empiriska 

resultaten har också styrt valen av de teorier som sedan applicerats. En återgång till de empiriska 

källorna har dock skett i de fall då redan existerande teorier i efterhand behövt verifieras eller 

dementeras, vilket har varit viktigt då studien syftar till att undersöka ett inte redan studerat 

område. Regelverket Basel II är nytt och vilka förväntningar som finns på dess påverkan på 

konkurrensen kan därför heller inte härledas från redan befintlig teori. 

 

2.3 Genomförande av studien 

För att kunna besvara studiens syfte har en mängd material samlats in och sammanställts. Nedan 

följer en vidare beskrivning av det tillvägagångssätt för detta som applicerats på denna studie.   

2.3.1 Informationsinsamling 

För att få en ökad förståelse för det studerade samt för att öka studiens giltighet är det viktigt att 

använda flera olika källor vid informationsinsamlingen.45 Det material som samlats in utgörs i 

denna studie främst av intervjuer, men en metodtriangulering 46 där intervjupersonernas svar till 

viss del verifierats genom att korta påståenden har skickats ut till ytterligare en person inom 
                                                 
43 Jacobsen (2002) 
44 Ibid 
45 Lindlof & Taylor (2002) 
46 En metodtriangulering innebär att mer än en metod används vid datainsamlingen. Jacobsen (2002) 
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samma organisation som den faktiska intervjupersonen, har använts som komplement till de 

längre förstaintervjuerna. Påståendena sökte främst att verifiera de ursprungliga intervju-

personernas synpunkter i de mest centrala delarna av studien som skulle komma att påverka 

studiens resultat. De påståenden som skickats ut presenteras i bilaga 6. Endast Handelsbanken 

avböjde att deltaga i denna kompletterande del av studien. I övrigt besvarades påståendena av alla 

tillfrågade utom två. 

  

Ytterligare en källa som använts i studien är information som sprungit ur ett deltagande på 

konferensen ”Bättre konkurrens på bankmarknaden”, som arrangerats av Konkurrensverket. 

Övrigt material som samlats in består av allmän information via Internet om regelverket, 

tillhandahållet material från de banker, företag och institut som ingår i studien samt de teorier 

som det står att läsa om inom de ämnesområden som är relevanta för studien. Då regelverket i 

fråga är under implementering i många länder har en överblick av den internationella debatten 

också gjorts via Internet och utländska tidsskrifter. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

en del av det övriga materialet som använts har samlats in i ett annat syfte och att resultaten 

därmed inte är direkt jämförbara med denna specifika studie.47 Denna aspekt har beaktats genom 

att i största möjliga mån verifiera dessa data genom de för studien valda intervjupersonerna samt 

genom att inte försöka ta informationen ur dess sammanhang.  

2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med representanter från nio av de banker som faller inom definitionen 

av nischbanker i kapitel 1:4. En förteckning över banker på den svenska marknaden och vilka av 

dessa som intervjuats återfinns i bilaga 1. Utöver detta har intervjuer också hållits med fristående 

analytiker från Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen samt från KPMG Financial Services. 

Ett val har också gjorts att intervjua representanter från Swedbank och Handelsbanken, det vill 

säga två av Sveriges storbanker, för att få ett bredare och mer tillförlitligt analysunderlag gällande 

regelverkets påverkan på konkurrensen i stort. Slutligen har också en person, med huvudansvar 

för konkurrens rörande finansiella tjänster, från Konkurrensverket intervjuats för att ge insikt om 

konkurrenssituationen på den aktuella marknaden idag.  

 

                                                 
47 Silverman, David (2004), Qualitative Research – Theory, Method and Practice 
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Syftet med användandet av intervjuer som strategi för informationsinsamling är att de ger en 

djupare förståelse och en klarare bild av det som studeras.48 I denna studie krävdes information 

från de utvalda respondenterna om hur de uppfattar att implementeringen av Basel II kommer att 

påverka konkurrensen på bankmarknaden, för att syftet med studien skulle kunna uppfyllas. Även 

om arbetet med regelverket är något som fortgått i flera år har det nyligen implementerats i 

praktiken, varför konsekvenserna av det ännu inte har uppdagats. Genom att använda intervjuer 

ökar möjligheten att få en bredare bild av regelverkets innebörd och det krävs inte heller lika 

distinkta frågor som vid användandet av en enkätundersökning 49. Vid personliga intervjuer ges 

även möjlighet att ställa följdfrågor och därigenom få mer detaljerade och utvecklade svar 50, 

varför denna typ av intervju främst har använts i denna studie. Vilken påverkan skillnader i 

organisationer och verksamheter kan komma att få för studiens resultat kan på detta sätt också 

tydligare uppmärksammas.  

 

Konkurrensstrategier och framtida planer kan vara en känslig fråga för många banker att tala om 

då det kan handla om information som de inte vill ska komma konkurrenterna till handa. Efter 

önskemål från vissa av bankerna har den intervjuades namn endast nämnts i källförteckningen 

medan det empiriska avsnittet i studien inte är uppdelat efter specifikt vilken bank som 

identifierat vilka problemområden eller som agerat på ett visst sätt. Genom detta är förhopp-

ningen att intervjupersonerna kunnat svara ärligare än vad de annars kunnat göra, vilket gynnar 

studiens tillförlitlighet.  

 
Val av intervjupersoner 

Det är alltid problematiskt att finna rätt person att intervjua inom en organisation, varför det är 

viktigt att formulera kriterier som är strategiskt utformade utifrån studiens syfte. 51 De kriterier 

som här söktes var att personen i fråga arbetade med implementeringen av Basel II och var väl 

insatt i regelverket. Det är generellt sett ett flertal individer inom varje bank som arbetat med 

implementeringen, varför studiens syfte; att beskriva den förväntade effekten införandet av Basel 

II kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden, också poängterats 

för att få tag på någon med mer strategiskt ansvar inom den grupp som arbetar med regelverket.  

Valet av de specifika intervjupersonerna har med bakgrund av detta motiverats av att bankerna 

                                                 
48 Holme, Idar M & Solvang, Bernt K (1997), Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder 
49 Jacobsen (2002) 
50 Holme & Solvang (1997) 
51 Ibid 
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själva ansett just dessa personer stämma bäst in på de givna kriterierna. De övriga intervjuade 

personerna har valts på ett liknande sätt, men med det kriteriet att de arbetar såväl med olika 

typer av banker som med regelverket i sig. Endast Konkurrensverket saknade någon medarbetare 

med specifik kunskap om regelverket, varför en person med djupare kunskap om finansiella 

marknader där istället valdes. 

 
Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna har i den grad det har varit möjligt genomförts via personliga besök till 

respondenternas arbetsplatser. Här finns dock en fara i den så kallade intervjuareffekten som 

innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan påverka respondenten så att denne uppträder på ett 

annat sätt än den normalt gör.52 Denna effekt minskar vid användandet av telefonintervjuer, 

vilket inte heller är lika tidskrävande. Dock anses det vara olämpligt med telefonintervjuer om 

intervjun innehåller öppna frågor 53, vilket samtliga studiens intervjuer gjorde. I de fall det inte var 

möjligt att genomföra en personlig intervju valdes ändå telefonintervjun över att utesluta 

respondenten. Antalet nischbanker i Sverige är inte så många, varför deltagandet från flertalet av 

dem känts avgörande för att komma fram till ett fullgott resultat. Att använda personliga 

intervjuer innebär dock mindre risk för att tillförlitligheten i studien begränsas 54, varför denna 

metod har valts i första hand.  

 
En viktig förutsättning för att genomföra en bra intervju samt att få fram det som efterfrågas är 

att intervjuarobjektet har kunskapen att besvara frågorna.55 Cirka en vecka innan genomförandet 

av respektive intervju skickades därför övergripande intervjufrågor ut till respondenterna. Detta 

för att de redan innan intervjun skulle ha möjlighet att se över den relevanta information som 

efterfrågades och, i de fall de själva inte besatt kunskap om det efterfrågade, ha möjlighet att 

undersöka saken med sina kollegor. 

 
Vid intervjuerna användes en semistrukturerad form.56 En liknande uppsättning öppna frågor 

användes vid samtliga intervjuer inom de olika kategorierna av respondenter samtidigt som 

utrymme för följdfrågor gavs. I det initiala skedet hölls intervjuer med Svenska Bankföreningen 

och Finansinspektionen för att få en djupare förståelse för ämnet. Intervjufrågorna till bankerna 

                                                 
52 Lindlof & Taylor (2002) 
53 Jacobsen (2002) 
54 Ibid 
55 Andersson (1994) 
56 Bryman, Alan & Bell, Emma (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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har sedan successivt utarbetats efter den information som de tidigare intervjuerna givit. 

Intervjufrågorna bifogas i bilaga 2-5. Möjligheten att jämföra respondenternas svar var av stor 

relevans i denna studie varför möjlighet har setts över att återkomma med kompletterande frågor 

till respektive intervjuperson även efter intervjun. Valet att ställa öppna frågor grundar sig i att 

studien inte är till för att verifiera en redan existerande teori utan snarare att se till ett empiriskt 

ännu icke fastställt problemområde.  

 

Att använda öppna frågor vid intervjuerna innebär dock en risk i form av att intervjuaren inte får 

med allt som sägs eller att svaren sedan feltolkas eller förvrängs. Det är även en tidskrävande 

process att analysera materialet.57 Genom att använda en diktafon under samtliga intervjuer 

undveks dock att någon information förbisågs. På detta sätt kan säkerställas att ingen information 

som framkommit i intervjun förbisetts i det initiala skedet58. Efter intervjuerna transkriberades 

materialet och för att säkerställa att inga feltolkningar gjorts, skickades det nedskrivna materialet 

tillbaka till respektive respondent för genomläsning med möjlighet att ge synpunkter och lägga till 

ytterligare information innan materialet sedan användes i studien. Efter detta analyserades 

materialet utifrån de inledande problemfrågorna för att finna likheter och skillnader mellan de 

olika bankerna och ur dessa kunna dra slutsatser för att kunna generera ett tillförlitligt svar på 

studiens syfte. Då en sammanställning av samtliga intervjusvar skett skickades även detta material 

ut till intervjupersonerna för godkännande, då det dels varit ett önskemål från bankerna och dels 

för att försäkra att inga feltolkningar gjorts vid sammanställningen.   

 

2.4 Trovärdighet 

För att diskutera trovärdigheten i en studie är det viktigt att kontrollera att den undersökning som 

ligger till grund för studiens resultat genomförts utefter vissa kriterier, varvid begreppen validitet 

och reliabilitet ofta används. Med validitet menas att se till om studien undersöker eller mäter det 

som den förväntas göra medan reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat skulle bli 

detsamma om den genomfördes vid ett annat tillfälle. Det handlar följaktligen om att ständigt 

ifrågasätta, kontrollera och teoretisera det använda materialet. 59 

 

                                                 
57 Bryman & Bell (2005) 
58 Lindlof & Taylor (2002) 
59 Bryman & Bell (2005) 
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Många forskare har dock ifrågasatt begreppen validitet och reliabilitet när det gäller kvalitativa 

undersökningar då de inte har som syfte att i siffror mäta något, samtidigt som det ofta är svårt 

att undersöka en social situation vid ett annat tillfälle och få exakt samma resultat. 60 Guba och 

Lincoln har därför utvecklat dessa begrepp för att bättre kunna tillämpa dem på kvalitativa 

studier. De talar istället om begreppet trovärdighet som i sin tur kan delas in i kriterierna giltighet, 

överförbarhet, tillförlitlighet och konfirmerbarhet 61, vilka kommer att diskuteras nedan för att 

bedöma kvalitén på denna studie. 

2.4.1 Giltighet 

Giltighet handlar om att undersökningen ska utföras enligt god praxis och att dess resultat är 

bekräftade och därmed också ger en giltig framställning av den sociala verklighet som under-

söks.62 Detta kapitel har i sin helhet syftat till att beskriva de val av tillvägagångssätt och metoder 

som använts för att genomföra studien på bästa sätt och för att åstadkomma relevanta svar på de 

forskningsfrågor som inledningsvis ställts. Förhoppningarna är att den på ett giltigt sätt skildrar 

vilken problematik bankerna på den svenska bankmarknaden belyser ur ett konkurrens-

hänseende i och med införandet av det nya regelverket.  

 

Studiens giltighet har stärkts genom validering från intervjupersonerna av insamlat material samt 

genom en användning av metodtriangulering. Metodtrianguleringen har här också gjorts för att 

undvika att det bara är enskilda individers personliga åsikter som framkommer. Resultaten från 

påståendena som skickats ut skiljde sig inte heller nämnvärt åt från vad den första intervju-

personen sagt under intervjun. Om det varit något som avvikit har vissa mindre justeringar gjorts 

i det empiriska materialet utifrån detta.  

 

Att både det transkriberade materialet samt det sammanställda empiriska materialet skickats ut för 

validering av intervjupersonerna har varit av stor vikt för att undvika missförstånd men det har 

också varit av stor betydelse i denna studie i och med att öppna frågor till största del använts63, 

varvid giltigheten i studien anses ha ökat. Genom att tydligt framställa vilka intervjupersoner som 

deltagit i studien samt hur detta urval har gjorts kan giltigheten vidare styrkas.64 Då organisa-

tionerna själva rekommenderat vald intervjuperson utifrån den givna beskrivningen har urvalet 
                                                 
60 Bryman, Alan & Bell, Emma (2007) Business Research Methods 
61 Guba, Egon & Lincoln, Yvonne (1989) Fourth Generation Evaluation 
62 Ibid 
63 Bryman & Bell (2005) 
64 Jacobsen (2002) 
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skett på basis av den kunskap som efterfrågades och som intervjupersonerna besitter angående 

Basel II och dess förväntade påverkan på konkurrensen. Samtliga intervjupersoner presenteras 

närmare i bilaga 7.  

 

Att vara kritisk mot de källor som använts och därigenom kunna komma närmare sanningen är 

även det ett sätt att försäkra sig om att giltigheten i studien är hög. Detta kritiska förhållningssätt 

bör beaktas utefter fyra kriterier i form av äkthet (är källan den den utger sig för att vara), 

tidssamband (källans närhet i tiden till ämnesområdet), oberoende (att källan ska stå för sig själv) 

samt tendensfrihet (källans tendens att inte förvränga informationen).65 

 

Fördelen med att i största utsträckning ha genomfört besöksintervjuer är att detta ger en större 

möjlighet att säkerställa att rätt person intervjuats, vilket kan vara svårare vid telefonintervjuer. 

Risken att så inte skulle vara fallet bör dock ändå vara liten, då vare sig instituten eller individerna 

skulle ha något att vinna på att låta någon annan intervjuas, samt att detta med största säkerhet 

skulle gå att utläsa ur intervjusvaren.  

 

Gällande tidssambandet bör detta kriterium vara till fördel för studiens giltighet då Basel II, 

studiens kärna, börjar gälla som regelverk precis nu och arbetet med detta inom de olika 

organisationerna är som mest intensivt och aktuellt vid tidpunkten för intervjuerna. Källornas 

oberoende i sin tur har försökt stärka giltigheten genom att använda så mycket egen insamlat 

material som möjligt, här främst i form av intervjuer; för att minska risken att bara finna referat 

eller avskrifter till annan källa. 

 

Slutligen, rörande källornas tendensfrihet, finns här en ständig risk för att respondenterna från 

bankerna vill tala väl om sin egen organisation samt att de vridit frågorna rörande konkurrensen 

på ett sätt som de hoppas gynnar den egna banken. De mindre bankerna skulle här också kunna 

tänkas vilja framhäva konkurrensnackdelar till följd av regelverket, vilket är anledningen till att en 

datatriangulering använts. Även om detta inte exkluderar att källorna ger falska bilder av 

verkligheten, minskar det ändå risken att detta faktum får ett allt för stort inflytande över 

tolkningarna av det insamlade materialet.  

                                                 
65 Thurén, Torsten (2005), Källkritik 
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2.4.2 Överförbarhet 

För att kunna generalisera resultatet av en studie som genomförts med en kvalitativ metod krävs 

att djupgående information samlats in och att denna inte tas ur sitt sammanhang. Studien måste 

visa på de förhållanden som i den givna tidpunkten råder för de studerade objekten och det är 

också viktigt med tydlighet om hur studien genomförts så att utomstående kan bedöma om de 

vill/kan applicera den på andra situationer.66  

 

Generaliseringens giltighet beror av hur rik informationsinsamling som gjorts och hur väl det 

aktuella ämnesområdet beskrivits.67 Att resultatet från denna studie ska kunna säga något generellt 

rörande nischbankernas konkurrenskraft efter införandet av Basel II är bland annat en faktor av 

omständigheter så som hur studieenheterna valts ut; att de vare sig är för få eller för många.68 I 

denna studie har ett så brett urval som möjligt försökt att tas fram och antalet intervjuer har varit 

så pass många att gemensamma mönster tydligt har kunnat urskiljas, vilket också torde vara det 

som främst stärker möjligheten att generera ett generaliserbart resultat. Urvalet har varit ett 

typiskt urval i det att det sökt generera intervjupersoner med likartade kunskapsbaser 69. Genom 

att skicka ut påståenden till ytterligare en person inom respektive bank förväntas generali-

serbarheten vidare ha ökat som en följd av den ökade tillförlitligheten.  

 

Att intervjuer har gjorts med representanter från flera av marknadens aktörer hoppas ha givit 

studien det djup som krävs för en vidare generaliserbarhet. För att beskriva sammanhanget har 

utöver bakgrunden en djupare beskrivning av specifikt den svenska bankmarknaden gjorts. 

Förhoppningen är därför att en generalisering utifrån studien ska kunna göras gällande 

nischbankers konkurrenskraft i den givna situationen och förhoppningsvis för nischbanker på 

andra geografiska marknader liknande Sveriges.  

2.4.3 Tillförlitlighet 

För att öka en undersöknings tillförlitlighet är det viktigt att under studiens gång dokumentera 

och utvärdera den process som pågår.70 Metodkapitlet i sin helhet syftar till att beskriva hur denna 

process gått till.  

                                                 
66 Guba & Lincoln (1989) 
67 Kvale (2004) 
68 Jacobsen (2002) 
69 Ibid 
70 Guba & Lincoln (1989) 
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Det mest kritiska i en studie som grundar sig på kvalitativa intervjuer är tillförlitligheten i de svar 

intervjupersonerna ger.71  Då de respondenter som deltagit i studien valts ut på basis av viss 

kunskap har risken för felaktig information minskat. Att intervjufrågorna skickats ut i förväg, för 

att ytterligare ge respondenten möjlighet att ta reda på mer fakta om specifika frågor, ökar också 

sannolikheten att den information som lämnats i huvudsak är korrekt. Då det inte återges i 

sammanställningen av det empiriska materialet vilken bank som sagt vad finns förhoppningen att 

intervjupersonerna kunnat svara sanningsenligt på frågorna vilket ökar studiens tillförlitlighet.  

 

Under intervjuernas genomförande finns det effekter som kan leda till att tillförlitligheten sjunker, 

som exempelvis intervjuareffekten, där risken finns att samtalet utformas efter hur de 

medverkande personerna agerar.72 Då medvetenhet om detta funnits har båda författarna 

medverkat vid samtliga besöksintervjuer för att på så sätt minska risken att olika tolkningar gjorts. 

När materialet sedan transkriberats har det skrivits ner ordagrant i den mån det varit möjligt för 

att på så sätt återge intervjupersonernas kunskap om Basel II samt deras förväntningar på hur 

regelverket kommer att påverka konkurrensen utan att författarnas tolkningar spelat in. Genom 

dessa åtgärder har tillförlitligheten i det insamlade materialet höjts. 

 

Användandet av en datatriangulering har ytterligare stärkt studiens tillförlitlighet. Då studien 

syftar till att titta närmare på hur nischbankernas konkurrenskraft påverkas av regelverket fanns 

risken, om endast de blivit representerade i studien, att deras åsikter hade avspeglats på resultatet. 

För att istället skapa en mer trovärdig bild av situationen inkluderades även övriga aktörer, så som 

två av storbankerna samt externa analytiker. 

2.4.4 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet är ett annat sätt att se på objektivitet. Då det är svårt att vara helt objektiv i en 

undersökning på grund av att viss förförståelse spelar in, är det viktigt att visa på att egna 

värderingar inte speglas i de resultat som studien resulterar i.73 Genom att det första steget i 

studien var att läsa på om det nya regelverket uppkom naturligtvis vissa förväntningar på vad 

studien skulle resultera i för svar. Risken finns då att detta till viss grad har styrt vilka frågor som 

ställts under intervjuerna. Då författarna varit medvetna om att denna risk har funnits har öppna 

frågor ställts för att inte låsa in intervjupersonen i förväntade svar. Vidare har författarna sökt 
                                                 
71 Kvale (2004) 
72 Jacobsen (2002) 
73 Guba & Lincoln (1989) 
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finna avvikelser från det förväntade resultatet för att på sätt undvika att påverka undersökningens 

slutgiltiga resultat. Att det sammanställda empiriska materialet har skickats ut till respondenterna 

har också ökat studiens konfirmerbarhet, då detta har minskat risken för att egna felaktiga 

tolkningar av materialet gjorts. 

 

Hur debatten internationellt sett ut angående regelverkets förväntade påverkan på konkurrensen 

har också studerats, då Basel II är ett harmoniserat regelverk, för att se om viss problematik är 

specifikt för Sverige och den svenska bankmarknaden eller om övriga länder funnit samma 

faktorer som de viktigaste variablerna för dess påverkan på konkurrensen. På grund av strukturen 

på den svenska bankmarknaden kan dock vissa skillnader finnas vid jämförelser med övriga 

länder, vilket författarna varit medvetna om. 
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3 BASEL II: THE NEW CAPITAL ACCORD 
 

I detta kapitel presenteras och förklaras regelverket Basel II i 
korthet för att ge läsaren en djupare förståelse för empirin och den 
följande analysen.  

 

 
Syftet med regelverket Basel II, som började gälla på den svenska bankmarknaden 2007, är att 

öka den finansiella stabiliteten genom att bankerna tvingas hålla en viss kapitalnivå i förhållande 

till de risker de tar. Strävan är att detta regelverk, i högre utsträckning än dess föregångare, ska 

öka riskkänsligheten i det finansiella systemet och spegla de faktiska risker banker tar genom att 

behandla flera olika typer av risker.74  

 

Basel II-regelverket är till sin struktur uppbyggt av tre pelare. Den första reglerar generella 

minimikrav på kapital för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Den andra pelaren 

reglerar risktillsynen, hur risker identifieras och hanteras. Det beskrivna uppdraget ligger på 

banken i fråga samt respektive lands tillsynsmyndighet, vilken i Sverige är Finansinspektionen. 

Den tredje pelaren ställer krav på ökad öppenhet i hur bankerna redovisar sin verksamhet utåt, 

för att ge marknaden bättre möjlighet att värdera institutens styrkor och svagheter.75 Regelverket 

ger en rad förutsättningar och möjligheter att bestämma kapitalkraven för kredit-, samt operativa 

risker för att bankerna ska kunna närma sig regelverket på ett sätt som passar den egna 

verksamheten på bästa sätt.76  

                                                 
74 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
75 Finansinspektionens rapportserie 2005:8 
76 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
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Figur 3: Modell av Basel II (Källa: Egen modell utifrån Finansinspektionens rapport 2001:1, Riskmätning och 
kapitalkrav – Baselkommitténs förslag till nya kapitaltäckningsregler ur ett svenskt perspektiv). 
 
 

3.1 Pelare I: Minimikrav för kapital 
 
Anledningen till att krav ställs på banker att hålla ett visst kapital är att denna finansiella buffert 

ska kunna användas för att möta oväntade förluster och att en stabilitet i det finansiella systemet 

därmed uppnås i högre utsträckning.77 Denna kapitaltäckningsgrad regleras till en miniminivå 

motsvarande åtta procent och beräknas i första pelaren enligt 78: 
 

Kapitaltäckningsgrad = Kapitalbas/(kreditrisk + marknadsrisk + operativ risk)79 

 

För bankerna innebär detta en ständig avvägning mellan kapitalbasens storlek och kostnaden för 

densamma. Det är kostsamt för en bank att hålla mycket kapital, varför detta också kommer att 

påverka bankens prissättning och därmed också dess konkurrensställning på marknaden. 

Incitamenten är därför stora att hålla en så låg kapitalbas som möjligt.80 

 

                                                 
77 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
78 Basel Committee on Banking Supervision (2006)  
79 Basel Committee on Banking Supervision (2006) s. 12. Riskbegreppen presenteras senare i detta kapitel. För vidare 

förklaring av beräkningen, se bilaga 8. 
80 Browall et al. (1989) 
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Syftet med ett kapitalkrav som regleringsverktyg för banker är inte att det ska hindra dem från att 

exponera sig för risker, det är ju detta som bankernas verksamhet bygger på. Det är istället att den 

kapitalkostnad som riskerna ger upphov till ska leda till en prissättning som är mer anpassad till 

bankens risktagande, samt att banker ska uppmanas att ha en tydligare riskstrategi.81 

3.1.1 Kreditrisk 

Banker har i sin roll på marknaden en rad risker att ta hänsyn till, varav den dominerande är 

kreditrisken. Kreditrisk är den risk en bank tar på sig i samma ögonblick ett lån beviljas och 

utgörs av den fara som finns i att låntagaren inte kommer att kunna fullfölja sin del av 

förpliktelsen i detta åtagande.82  

 

Basel I, företrädaren till Basel II, innebar att kapitalkravet för banker i grunden skulle ligga på åtta 

procent av det beviljade kreditbeloppet, men med en differentiering med hjälp av olika riskvikter 

baserade på motpartens klassificering.83 

 

 
Figur 4: Riskvikter för kapitalkrav enligt Basel I (Källa: Egen figur utifrån The Basel Committee on Banking 
Supervision, 1988, s.8) 
 

Enligt Basel II differentieras kapitalkravet ytterligare genom att tre olika metoder för att beräkna 

kreditrisken tillåts i form av schablonmetoden och två typer av interna riskklassificeringsmetoder 

(IRK-metoder); en enkel och en mer avancerad. Regelverket innebär ett förfinat system där 

förhållandet mellan risk och krav på kapital blir allt tydligare.84 Vilken beräkningsmetod som 

används förväntas dock ge stora utslag på det kapital bankerna kommer krävas att hålla.85 

 
                                                 
81 Lind, Göran (2005) 
82 Browall et al. (1989) 
83 Basel Committee on Banking Supervision (1988), International Convergence of Capital Measurements and Capital 

Standards. För vidare förklaring av beräkningen, se bilaga 8. 
84 Finansinspektionens rapportserie 2006:14, Finanssektorns stabilitet 
85 Finansinspektionens rapportserie 2002:8, Riskmätning och kapitalkrav 
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Schablonmetoden 

Schablonmetoden är den enklaste av de tre modellerna och bygger på en utveckling av den 

beräkningsmetod för kreditrisker som användes inom ramen för Basel I. Enligt denna bedöms 

kredittagaren efter en rating baserad på dess kreditvärdighet. Detta kreditvärderingssystem 

bedöms av oberoende ratinginstitut som godkänns av tillsynsmyndigheterna. Riskvikter 

varierande från noll till 150 % tilldelas här motparterna. Om rating saknas för en låntagare 

tilldelas den ”gamla” riskvikten 100 %.86 

 

 
 
Figur 5: Riskvikter för kapitalkrav enligt Basel II (Källa: Egen figur utifrån The Basel Committee on Banking 
Supervision, 2006, s.19-23) 
 

 
IRK-metoderna 

De interna riskklassificeringsmetoderna bygger istället på internt framtagna riskklassificeringsmått 

utifrån fem klasser i form av stater, banker, företag, hushåll samt riskkapitalinstrument. Fler 

underklasser finns dessutom för klasserna företag och hushåll. För alla klasser måste bankerna vid 

varje utlåningstillfälle ta fram värden för de faktorer som påverkar kreditrisken i form av 

sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallissemang (LGD) samt exponering vid 

fallissemang (EAD).87 I enkla metoden beräknar banken själv PD, medan LGD och EAD 

tillhandahålls av tillsynsmyndigheten. I den mer avancerade metoden beräknar banken själv 

samtliga parametrar.88 Utöver dessa spelar också lånets löptid in vid bestämning av kapitalkravet.89 

 

                                                 
86 Basel Committee on Banking Supervision (2006), För vidare förklaring av beräkningen, se bilaga 8. 
87 Finansinspektionens rapportserie 2002:8 
88 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
89 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
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Hur riskkomponenterna sedan i praktiken beräknas beror på respektive tillgångsklass utifrån dess 

specifika riskkomponenter, riskviktsfunktioner och minimikrav, det vill säga krav för den lägsta 

nivå en bank måste hålla för att få använda någon av IRK-metoderna. Riskparametrarna kan 

beräknas antingen genom egna framtagna historiska statistiska data, genom expertbaserade dito 

eller genom en kombination av dessa.90 För detta krävs relativt avancerade system och en god 

kunskap om kredittagaren som sträcker sig ett antal år tillbaka i tiden.91 

 

Tanken med IRK-metoderna är att bankerna genom sin erfarenhet och sitt kunnande själva är de 

som är bäst lämpade att bedöma vilka risker deras utlåning faktiskt medför. Enligt dessa metoder 

tillåts också ett vidare spektrum av ställda säkerheter för krediter än i schablonmetoden, vilket ger 

en lägre riskvikt. Godkännande för att få använda någon av dessa metoder måste dock först fås 

av respektive lands tillsynsmyndighet.92 

 

De olika metoderna för att beräkna kreditrisker är en av de största utvecklingarna i det nya 

regelverket gentemot dess föregångare Basel I och innebär att kapitalkravet kan komma att skilja 

sig relativt mycket åt mellan banker, dels beroende på valet av beräkningsmetod och dels på 

kreditportföljens sammansättning.93  

3.1.2 Marknadsrisk 

Marknadsrisken innefattar den risk bankerna utsätts för på grund av att förändringar uppstår på 

marknaden som banken själv inte kan styra över, till exempel i form av valuta-, inflations-, och 

ränterisker samt risker en bank utsätts för till följd av aktiekursförändringar. Marknadsrisken 

inkluderades i efterhand som grund för kapitalkrav i Basel I, främst för att ytterligare stärka 

banksystemets stabilitet på den internationella marknaden. Införandet av Basel II har inte 

inneburit någon förändring i hur dessa risker behandlas, varför denna risk inte behandlas vidare i 

studien. Beräkningen sker genom interna modeller som varje bank har, vilka kräver en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa riskberäkningsmodeller för att få användas.94 

                                                 
90 Basel Committee on Banking Supervision, (2006)  
91 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
92 Ibid 
93 Finansinspektionens rapportserie 2002:8 
94 Basel Committee on Banking Supervision, (2005), Amendment to the Capital Accord to incorporate market risk 
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3.1.3 Operativ risk 

Kapitalkravet för de operativa risker en bank utsätts för är ett av de nya inslagen i regelverket.95 

Dessa risker definieras som:  
 

”risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna 
processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser”. 96 

 
I grunden handlar detta om risker som bankerna tar på sig omedvetet och ej i syfte att generera 

vinster. För beräkning av dessa risker kan instituten använda sig av tre olika metoder i form av 

basmetoden, schablonmetoden samt någon typ av internmätningsmetod.97 Den sistnämnda får 

dock som tidigast börja användas i Sverige år 2008.98 

 

Basmetoden är den enklaste av de tre metoderna och enligt denna sker en beräkning utifrån 

bankens storlek mätt i dess bruttointäkt99, vilken sedan multipliceras med ett, av Baselkommittén 

bestämt, alfavärde motsvarande 15 %. Denna metod förväntas ge ett betydligt högre kapitalkrav 

än de övriga två i och med dess totala brist i riskkänslighet, genom vilket kommittén sökt minska 

incitamenten att använda denna metod.100 

 

Schablonmetoden fungerar i princip på samma sätt som basmetoden, men med en ökad 

riskkänslighet i att den ger differentierade mått baserat på olika affärsområden101, då riskbilden 

ofta skiljer sig åt dem emellan.102 Här multipliceras bruttointäkten för varje område med en för 

detta specifikt betavärde som varierar mellan 12 och 18 %.103 Någon hänsyn tas således 

fortfarande inte till den enskilda bankens riskbild i och med ett användande av denna metod. Den 

ställer dock krav på en rad olika faktorer inom ramen för bankens interna processer, bland annat i 

form av styrning och kontroll, riskhanteringsprocesser och rapportering. Sammantaget anses 

detta ha givit en förbättrad riskhantering i stort och hopp om en fortsatt god utveckling mot den 

                                                 
95 Finansinspektionens rapportserie: 2006:18, Operativa risker – företagens hantering och FI:s rekommendationer 2006 
96 Finansinspektionens rapportserie: 2006:18. s 5 
97 Finansinspektionens rapportserie: 2006:18 
98 Finansinspektionen, Barghotz, Percy, Besöksintervju 2007-03-08 
99 Bruttointäkt = räntenettot + räntenettot av icke-ränteinkomster, Basel Committee on Banking Supervision (2006) s 145 
100 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
101 Corporate finance, trading & sales, retail banking, commercial banking, payment & settlements, agency services, 

asset management samt retail brokerage.  Basel Committee on Banking Supervision, (2006) s 146 
102 Finansinspektionens rapportserie: 2006:18 
103 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
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än mer avancerade metoden, då denna är den enda med faktisk riskkänslighet och bankspecifika 

inslag. Finansinspektionen ser därför helst att denna metod används i framtiden.104 

 

Internmätningsmetoderna för operativ risk kan bankerna använda efter godkännande från 

tillsynsmyndigheten och bygger på, som namnet antyder, en beräkning utifrån bankens egna 

system för att mäta denna. Inga färdiga, applicerbara, modeller som arbetats fram finns, utan 

tillsynsmyndigheterna har istället utarbetat riktlinjer för modellerna som kan användas inom 

denna kategori. I grunden ska den operativa risken dock innefatta såväl kvalitativa som 

kvantitativa data.105  

 

De kvantitativa måtten som ska ligga till grund för att beräkna den operativa risken ska bygga på 

statistiska historiska data från såväl externa som interna källor. De kvalitativa standarderna 

grundar sig i att höga krav ställs på de interna riskmätningsprocesserna i egenskap av dess 

förmåga att identifiera, mäta, övervaka, kontrollera och dokumentera den operativa risken.106 

Ingen av bankerna på den svenska marknaden har ännu uppnått detta, varför ingen heller blivit 

godkänd för att använda denna metod.107 SEB är den enda bank som i dagsläget avser att börja 

använda metoden.108  

 

3.2 Pelare II: Risktillsyn 
 
En annan viktig förändring i Basel II jämfört med det tidigare regelverket är införandet av den 

andra pelaren. Syftet med denna pelare är att bankerna ska se till samtliga relevanta risker 109 som 

de är exponerade för och inte bara de som ingår i den första pelaren.110 Ytterligare ett viktigt 

inslag i den andra pelaren är tillsynsmyndigheternas ökade roll. Det är de som ska utvärdera om 

bankernas metoder för att beräkna kapitalbehovet inkluderar alla väsentliga risker samt 

uppmuntra bankerna till att utveckla och använda andra, bättre riskkontrollsystem för att hantera 

sina risker. Detta skapar en ökad interaktion mellan bankerna och tillsynsmyndigheten, vilket 

                                                 
104 Finansinspektionens rapportserie: 2006:18 
105 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
106 Ibid 
107 Finansinspektionens rapportserie: 2006:18 
108 Percy Barghotz, Besöksintervju 2007-03-08 
109 Till exempel strategisk risk, intjäningsrisk, ryktesrisk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och konjunkturella risker. 
Finansinspektionens rapportserie 2005:8 
110 Finansinspektionens rapportserie 2005:8 
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också är ett av syftena med införandet av denna pelare.111 Den andra pelaren innehåller fyra 

grundläggande principer: 
 

Princip 1: Egna metoder 
Banken ska ha en metod för att bedöma det samlade kapitalbehovet i 
relation till riskexponeringen och en strategi för att bibehålla sin önskade 
kapitalnivå.112 

 
 

Denna princip innebär att bankerna måste kunna motivera sitt valda kapitalbehov och visa på att 

detta stämmer väl överens med deras riskprofil samt att de tagit hänsyn till vilken fas i kon-

junkturcykel de befinner sig i. Vidare är det viktigt att utföra tester som identifierar hur framtida 

förändringar i marknadsförhållanden och konjunktursvängningar påverkar bankerna. Det är 

främst ledningen i bankerna som ansvarar för att kapitalbasen motsvarar dess risktagande.113 
 

Princip 2: Granskning 
Tillsynsmyndigheten ska utvärdera bankens bedömning av kapitalbehovet 
och dess interna kapitalallokeringsprocess och vidta åtgärder om det är 
nödvändigt.114 

 
Det är till följd av denna princip som tillsynsmyndigheternas roll har ökat, då de regelbundet ska 

gå igenom de processer som bankerna använder för att bestämma sitt kapitalbehov. De ska även 

se över bankernas riskportfölj samt kvaliteten i deras riskbedömningar och om de inte finner 

resultatet tillfredsställande agera därefter.115   
 

Princip 3: Miniminivåer 
Tillsynsmyndigheten förväntar sig att banker har en kapitaltäckningsgrad 
som ligger över den legala miniminivån.116 

 

I den första pelaren sätts minimikraven för kapitaltäckningen och i denna ska en buffert för risker 

som är likartade för samliga banker ingå. I pelare II tas sedan de bankspecifika riskerna upp som 

minimikravet ska justeras för. Det är sedan tillsynsmyndighetens uppgift att kontrollera att 

bankerna ligger över denna miniminivå och de har även möjlighet att ställa högre krav på 

kapitaltäckningsgraden än vad Baselkommittén i grunden gör.117 Idag har flertalet av bankerna en 

                                                 
111 Basel Committee on Banking Supervision (2006)  
112 Finansinspektionens rapportserie 2001:1, s 9 
113 Basel Committee on Banking Supervision (2006)  
114 Finansinspektionens rapportserie 2001:1, s 9 
115 Basel Committee on Banking Supervision (2006)  
116 Finansinspektionens rapportserie 2001:1, s 9 
117 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
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kapitaltäckningsgrad som överstiger den legala miniminivån, för att exempelvis ge marknaden 

vissa signaler, ha möjlighet att expandera verksamheten i högre utsträckning och/eller att vid en 

kommande lågkonjunktur ha en buffert då kreditförlusterna väntas öka.118 
 

Princip 4: Tidiga ingripanden 
Tillsynsmyndigheten ska ingripa på ett tidigt stadium för att förhindra att 
bankens kapitaltäckningsgrad sjunker under den legala miniminivån.119 

 

Den sista principen behandlar tillsynsmyndigheternas rätt att ingripa om de anser att bankerna 

inte lever upp till de krav som är satta angående en viss miniminivå. De har då möjlighet att 

intensifiera övervakningen och kräva att bankerna implementerar en ny plan för hur de ska nå ett 

tillfredsställande kapitalbehov.120   

 

Sammantaget innebär denna pelare att samtliga banker måste identifiera de risker de är 

exponerade för och sedan ta ställning till hur dessa ska hanteras. Det handlar således mycket om 

att utveckla och implementera en riskbaserad styrning i organisationen. 121  

 

3.3 Pelare III: Genomlysning 
 

Vikten av information för att kunna bedöma en banks finansiella ställning är stor och detta är en 

av anledningarna till att den tredje pelaren tillkommit i det nya regelverket. Denna pelare ställer 

krav på att bankerna ska offentliggöra viktig information om sin riskexponering och detta kan i 

sin tur även leda till att bankerna agerar för att minska sina systemrisker122, det vill säga den risk 

som finns att störningar på marknaden ska spridas snabbt och sedan slå ut funktionsförmågan 

hos hela finanssektorn.123 

 

Syftet med pelare tre är att den ska komplettera de övriga pelarna och skapa en säker och sund 

miljö för bankerna att verka i, det vill säga att bidra till en ökad stabilitet genom att dra nytta av 

                                                 
118 Finansinspektionens rapportserie 2002:8 
119 Finansinspektionens rapportserie 2001:1, s 9 
120 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
121 Finansinspektionens rapportserie 2005:8 
122 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
123 Finansinspektionens rapportserie 2006:14 
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marknadens sätt att agera.124 Även denna pelare ställer ökade krav på tillsynsmyndigheterna då de 

ska ha uppsikt över att bankerna efterlever de ställda informationskraven.125  

 

Genomlysningen i den tredje pelaren avser att ge ökad information till marknaden rörande 

kapital, risker samt interna rutiner och metoder. Vad avser kapital innebär detta att bankerna ska 

lämna uppgifter om sitt riskkapital gällande bland annat storleken och sammansättningen på 

kapitalbasen, valda värderingsprinciper för poster i balansräkningen samt huruvida skatter och 

orealiserade vinster och förluster påverkar kapitalbasen. Bankerna måste också lämna information 

om alla risker som banken exponeras för. När det gäller kreditrisker ställs dock högre krav på 

informationslämnandet. Här måste information lämnas om exempelvis den valda metoden för att 

beräkna kapitalkravet, kreditförlusternas storlek, beloppet för de totala riskvägda tillgångarna och 

slutligen även om bankens riskexponering fördelad på branscher och länder.126 

 

Slutligen ska information även lämnas om bankernas interna rutiner och metoder vilket innefattar 

uppgifter om bland annat riskhanteringssystemen och riskkontrollernas uppbyggnad och 

organisation. I varje bank ska en riskpolicy utformas där information ska finnas om bankens 

ekonomiska ställning och utveckling samt dess risktagande. Det ligger även på respektive bank att 

ha metoder för att kunna utvärdera att den informationen som lämnas ut är korrekt och 

väsentlig.127 Det en bank inte kommer att krävas lämna information om är i princip bara affärs-

hemligheter nära sammanlänkade till den interna affärsstrategin.128 

 

3.4 Syftet med Basel II 
 
Det är dessa tre pelare som tillsammans utgör grunderna i det nya regelverket Basel II som nu 

implementerats i EU direktiv och därmed också i svensk lag, med syfte att öka stabiliteten på den 

finansiella marknaden. Det krävs mycket av länder och banker för att implementera regelverket 

då det innebär nya lagstiftningar samt nya förhållnings, - och arbetssätt inom organisationerna, 

men det är ändå ett val som gjorts för den finansiella stabiliteten och möjligheten att öppna upp 

de finansiella marknaderna till att i framtiden ha möjlighet att kunna bli en enda.   

                                                 
124 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
125 Finansinspektionens rapportserie 2002:8 
126 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
127 Ibid 
128 Lind (2005) 
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4 DEN SVENSKA BANKMARKNADEN 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av hur den svenska 
bankmarknaden ser ut idag. Först beskrivs bankmarknadens 
struktur, följt av en bild av hur konkurrensen ser ut på marknaden 
idag. Därefter visas på hinder för en mer utvecklad konkurrens och 
slutligen beskrivs kundernas preferenser ytterligare.  

 

 

4.1 Bankmarknadens struktur 
 
Den struktur som finns på en given marknad påverkar självfallet konkurrensen på densamma. 

Strukturen avgörs i sin tur av hur många och hur stora företag som finns på marknaden, hur 

differentierade produkterna på marknaden är samt vilka inträdeshinder som finns för nya aktörer 

att komma in på den specifika marknaden.129  

 

Den svenska bankmarknaden domineras av fyra stora aktörer som idag innehar marknadsandelar 

motsvarande dryga 75%130, en dominans som kan mätas i en rad olika termer så som 

balansomslutning, inlåning och utlåning.131  Den rådande marknadskoncentrationen gör att denna 

bankmarknad, liksom de övriga nordiska ländernas, är att klassificera som en oligopolmarknad, 

trots att över 120 verksamma banker i Sverige konkurrerar mot varandra.132 Under den senaste 

tioårsperioden har dock de små aktörerna blivit fler och tagit ökade marknadsandelar, främst på 

bekostnad av de fyra storbankernas.133  

                                                 
129 Scherer, Frederic M & Ross, David R (1990), Industrial Market Structure and Economic Performance 
130 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4, Konkurrensen i Sverige 2006 
131 Finansinspektionens rapportserie 2006:14  
132 Report from the Nordic competition authorities (2006), Competition in Nordic Retail Banking 
133 ECON (2007), Konkurrensen på bankmarknaden 
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Grunden till att ett fåtal aktörer dominerar på en marknad är ofta att inträdeshinder, som hindrar 

nya aktörer från att komma in på marknaden, finns i form av exempelvis lagar och regleringar, 

skalfördelar, teknologi och kundlojalitet. I slutändan kan detta också leda till högre priser för 

konsumenterna, då marknadsstrukturen är en av de externa faktorer som påverkar ett företags 

prissättningsbeslut.134 Prisspridningen på en oligopolmarknad blir generellt sett också lägre än på 

en med perfekt konkurrens, då varje företag i högre utsträckning sätter sina priser i relation till 

sina konkurrenter.135 På samma sätt kan en aktör som verkar på en oligopolmarknad aldrig vara 

säker på att vinna något i längden på att sänka sina priser.136  

 

Banker agerar på en rad olika delmarknader. I grunden görs en uppdelning på privat-, och 

företagsmarknaden, men därefter på exempelvis in-, och utlåning, bolån, fondsparande och 

aktiesparande. På grund av detta är det många gånger svårt att ge en bild av de svenska bankernas 

marknadsandelar. Uppdelat på produktområden såg de olika bankernas marknadsandelar på 

privatmarknaden ut på följande vis i början av år 2007.137 
 

 
Figur 6: Marknadsandelar per produktområde 2007 (Källa: Egen figur utifrån ECON, 2007, “Konkurrensen på 
bankmarknaden” s.18) 
 

Den vanligaste formen av sparande är inlåning i bank, tätt följd av aktie-, och försäkrings-

sparande. Konkurrensen är dock betydligt större på utlånings-, än inlåningssidan till följd av att 

inlåning generellt sett innebär låga marginaler för bankerna.138 Det har under de senaste tio åren 

skett en kraftig ökning i bostadsutlåningen på privatmarknaden och allt fler aktörer har börjat 
                                                 
134 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
135 Scherer & Ross (1990) 
136 Kotler, Philip (2002), The Principles of Marketing 
137 ECON (2007) 
138 Ibid 
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etablera sig på marknaden genom att även erbjuda andra konsumentkrediter.139 De senaste 15 

åren har kundernas sparbeteende förändrats väsentligt och idag har drygt 40 % av svenskarna två 

banker eller fler, vilket med internationella mått är en låg andel, men den står sig bra i jämförelse 

med övriga nordiska länders.140 I en nyligen gjord undersökning belystes också denna tendens: 
 

”En tydlig utvecklingstrend är att kunderna i allt större utsträckning är kund 
i flera banker. Vår bedömning är att det ökade antalet aktörer och det 
ökade utbudet av tjänster, i kombination med IT-utvecklingen, kommer att 
förstärka trenden mot att kunderna har allt fler bankförbindelser.”141  

 

En studie som genomfördes 2004 visade dock att kunderna är trogna sina banker. I Sverige hade 

67 % av kunderna varit trogna sina banker i mer än 10 år, vilket var högre än genomsnittet i 

Europa, samtidigt visade studien att endast 12 % var villiga att byta bank vilket i sin tur var 

betydligt lägre än genomsnittet.142 Enligt en annan studie menade 29 % av kunderna att 

anledningen till att de inte byter bank är att de är nöjda med det utbud som banken erbjuder, men 

hela 16 % ansåg att det bara var på grund av det ännu inte blivit av.143 

 

4.2 Konkurrens på den svenska bankmarknaden 

De aspekter som oftast ses till för att bedöma konkurrensen på en marknad är graden av 

marknadskoncentrationer, lönsamhetsnivåer för aktörerna på den aktuella marknaden samt 

potentiellt tillträde till denna.144 Den svenska bankmarknaden är i internationella mått mätt 

extremt koncentrerad och de institut som verkar på marknaden anklagas ofta för att generera 

mycket höga vinstnivåer; antagligen ett resultat av oligopolstrukturen på marknaden.145  De höga 

vinstnivåerna kan dock också ge en indikation på att de svenska bankerna är välskötta och att de 

större bankerna gjort lyckade utlandssatsningar.146 Räntemarginaler mellan inlåning och utlåning 

har historiskt sett varit den största källan till de höga vinstnivåerna bankerna har, men under 

senare år har dock avgifter och provisioner blivit allt viktigare.147 

                                                 
139 ECON (2007) 
140 McKinsey&Company (2006),  Sweden’s Economic Performance: Recent development, Current Priorities Retail Banking 
141 ECON (2007), s 58 
142 KMPG (2004), Banking beyond borders: will European consumers buy it? 
143 Hemberg, Claes, Informationschef Avanza Bank, Konferens “Bättre konkurrens på bankmarknaden” 2007-04-26 
144 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
145 McKinsey&Company (2006) 
146 ECON (2007) 
147 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 
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Bankerna i Sverige delas normalt in i fyra olika kategorier i form av svenska bankaktiebolag, 

sparbanker, medlemsbanker samt utländska banker. Utländska banker finns etablerade i Sverige 

både som rena dotterbolag och som filialer.148 En filial är ett avdelningskontor med självständig 

förvaltning och kan registreras av ett utländskt företag som vill bedriva verksamhet i Sverige utan 

att registrera ett dotterbolag. Ett företag kan bara ha en filial i Sverige, vilken då inte fungerar som 

en separat juridisk person utan är en del av det utländska företaget.149 

 

Under perioden 1993 till 2006 trädde 22 banker in på den svenska marknaden 150 främst till följd 

av avregleringarna och förbättrade tekniska möjligheter i form av ett ökat användande av 

Internet.151 Sju av dessa har dock redan lämnat marknaden genom sammangåenden eller uppköp. 

De övriga nya aktörerna ägs till stor del av etablerade företag inom andra branscher, såsom 

försäkringsbolag (till exempel Skandia och Länsförsäkringar) eller detaljhandelskedjor (till 

exempel ICA och IKEA). Även utländska bankers position har under perioden stärkts på den 

svenska marknaden, främst genom Den Danske Banks position som den femte största aktören.152 

Efterfrågan på bankmarknaden är dock låg i Sverige i jämförelse med övriga Europa, vilket leder 

till att banksektorn i landet också är relativt liten.153 

 

Trots att den svenska bankmarknaden är så pass koncentrerad är konkurrensen på marknaden 

ändå relativt god154, vilket bland annat visat sig genom att de fyra storbankerna har börjat tappa 

marknadsandelar de senaste åren155.  

 
 

Figur 7: Förändringen av storbankernas marknadsandelar gällande in-, och utlåning (inklusive bolån) till hushålls-
kunder (Källa: Egen figur utifrån ECON, 2007, “Konkurrensen på bankmarknaden” s.26 och 39) 

                                                 
148 Svenska Bankföreningen (2006) 
149 www.bolagsverket.se [2007-04-20] 
150 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
151 McKinsey&Company (2006) 
152 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
153 McKinsey&Company (2006) 
154 Ibid 
155 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
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Nischbankernas och de utländska bankernas närvaro har helt klart bidragit till ett bättre 

konkurrensklimat på bankmarknaden, som innan avregleringarna var en av de minst 

konkurrensintensiva i västvärlden. De nya aktörerna har i hög grad drivit på prispressen och tagit 

marknadsandelar inom såväl in-, som utlåning. 156 Under år 2006 har de mindre bankerna på den 

svenska marknaden haft en gynnsam utveckling med en ökad lönsamhet, dock från en lägre nivå 

och i en långsammare takt än ökningen för storbankerna.157  

 

På en oligopolmarknad är känsligheten för konkurrenternas prissättningsstrategier stor, då de 

produkter och tjänster som erbjuds kunden är mycket lika.158 Många av nischbankerna har främst 

konkurrerat med låga kostnader och söker konkurrera med de större bankerna genom att erbjuda 

innovativa tekniska lösningar och mer effektiva processer med lägre priser som följd. De har i 

mångt och mycket sökt skalfördelar inom ett eller ett fåtal områden. En nischbank behöver 

således inte vara en liten bank inom det område inom vilket den verkar. Storbankerna har 

generellt sett i högre utsträckning konkurrerat med välutvecklade kontorsnät och ett brett 

produktutbud, där de erbjudit kunderna helhetslösningar.159 Storbankerna har också allt mer 

börjat ta konkurrensen från nischbankerna på allvar vilket visat sig genom att dessa banker nu 

börjat ta initiativ att utveckla sina produkter och konkurrerar med priser till fördel för 

konsumenterna i högre utsträckning än tidigare då de bara förlitat sig på kundernas lojalitet. 

Denna anpassning är också något som försvagat marknadens oligopol.160  

 

Antalet banker på den svenska marknaden har dock varit relativt konstant sedan år 2000, vilket 

ändå tyder på en relativt stängd marknad.161 Avregleringarna har dock även ur en annan aspekt 

påverkat konkurrensen då dessa i takt med nyetablerad teknologi givit utrymme även för icke-

banker162 samt utländska banker att komma in på marknaden och tävla med de mer traditionella 

alternativen.163 En avreglering som ägde rum år 2004 och som innebar att kravet på att vara bank 

för att få ta emot inlåning från konsumenterna på den svenska marknaden togs bort, har dock ur 

en aspekt varit negativ för konkurrensen trots dess motsatta syfte. Den negativa aspekten har 

bestått i att ett antal av dessa aktörer gått i konkurs med en minskad vilja från konsumenternas 

                                                 
156 McKinsey&Company (2006) 
157 Finansinspektionens rapportserie 2006:14 
158 Kotler (2002) 
159 Wanek, Kristina (2006), Utgör nischbankerna ett hot mot storbankerna 
160 Andersson, Anders (2005), ”Ökad konkurrens gynnar bankkunder” 
161 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
162 Finansiella företag som verkar på marknaden utan att vara registrerade banker, till exempel värdepappersbolag.  
163 Oxenstierna (1999) 
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sida att spara pengar hos nya aktörer som följd, vilket inneburit att denna avreglering istället 

gynnat redan etablerade banker.164 

 

Branschglidningen, det vill säga verksamheter som rör sig i flera branscher, har blivit ett 

signifikant kännetecken för den svenska bankmarknaden främst genom det ofta så nära 

samarbetet mellan bank och försäkringsverksamhet, något som bidrar till en något komplex 

konkurrenssituation på grund av dess påverkan på kundrörligheten.165  
 

”Det förekommer att försäkringsbolag och banker ”sampaketerar” tjänster 
[…] Agerandet gynnar de stora och etablerade aktörerna på så vis att det 
motverkar konsumenternas förståelse för produkterna och prissättningen på 
marknaden. Detta försvårar och komplicerar prisjämförelser för kunderna 
och det minskar naturligtvis risken för banken att förlora kunder till 
konkurrenter.” 166 

 

4.2.1 Hinder mot en mer utvecklad konkurrens 

Tidigare studier har visat på att det mest kritiska för konkurrensen på bankmarknaden är 

svårigheter för såväl inhemska som utländska banker att etablera sig på denna.167 De barriärer 

som idag finns för en mer utvecklad konkurrens har visat sig vara lagar och regler, låg efterfrågan, 

inlåsningseffekter i form av paketerbjudanden, en relativt hög beskattning av kapitalvinster samt 

begränsad tillgång till betalsystem för de aktörer som inte själva tillhandahåller dessa. Många av 

betalsystemens ägare är också dess största kunder i form av storbankerna själva, vilket är ännu ett 

resultat av oligopolet som råder på marknaden.168 

 

På den svenska bankmarknaden är ett av de främsta inträdeshindren bristerna som finns i kund-

rörligheten, vilket i mångt och mycket är ett resultat av en under lång period knappt existerande 

konkurrens på marknaden med låg produkt-, och prisdifferentiering. I takt med att kundernas 

medvetenhet om olika alternativ ökat samt att sökkostnaderna minskat i och med ett ökat 

användande av Internet är detta dock något som allt mer luckrats upp, vilket har stärkt nisch-

                                                 
164 ECON (2007) 
165 Ibid 
166 Norgren Claes, www.privataaffarer.se [2007-05-18] 
167 Claessens, Stijn & Laeven, Luc (2004), “What Drives Bank Competition? Some International Evidence” 
168 McKinsey&Company (2006) 



Basel II ur ett konkurrensperspektiv 
 

4. Den svenska bankmarknaden 
___________________________________________________________________________ 
 

39 

bankernas ställning på marknaden.169 De svenska bankerna är idag världsledande i att erbjuda 

banktjänster via Internet. 170 

 

För att kundrörligheten ska öka ytterligare måste konkurrensen på marknaden öka. I ett vidare 

perspektiv skulle detta också kunna leda till ett mer varierat utbud av produkter och tjänster, då 

företagen på marknaden skulle tvingas bli mer innovativa.171  

4.2.2 Kundernas preferenser 

Undersökningar som gjorts gällande kundernas preferenser avseende banker visar på att de 

viktigaste faktorerna som spelar in i valet av bank är förtroende i första hand, och därefter priser 

och räntenivåer.172 Kunder måste också känna att de inte förlorar pengar på att byta bank, vilket 

många banker idag spelar på genom att låsa in kunden i olika paketerbjudanden och detta gör det 

svårare att jämföra priser och dyrare att byta leverantör av enskilda produkter och tjänster. 

Sökkostnader för att finna nya alternativ är också något som spelar in.173 Den största anledningen 

till att kunder ändå byter bank har visat sig vara räntor på fastighetslån, servicenivåer samt andra 

utlåningsräntor.174 En välutvecklad och användarvänlig Internetbank och höga inlåningsräntor är 

också något som kunder börjat bry sig allt mer om.175 Många svenska studier visar dock också på 

att de svenska konsumenterna anser att banktjänster skiljer sig så pass lite åt att det inte är lönt att 

jämföra olika alternativ.176 

 

Andra studier visar på att svenska bankkunder är relativt negativt inställda till utländska bankers 

inträde på den svenska bankmarknaden. Drygt 50 % av de svenska bankkunderna vill inte göra 

affärer med utländska banker och endast 38 % anser att marknaden måste öppnas upp mer för 

utländska aktörer. 177 I Sverige anser 67 % av befolkningen att det idag finns tillräckligt med 

banker som vänder sig till privatpersoner.178  

 

                                                 
169 McKinsey&Company (2006) 
170 Svenska Bankföreningen (2006) 
171 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
172 Zineldin, Mosad (1996), ”Bank strategic positioning and some determinants of bank selection” 
173 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
174 McKinsey&Company (2006) 
175 KMPG (2004) 
176 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
177 KMPG (2004) 
178 Svenska Bankföreningen (2006), Svenska bankkunder nöjdare än någonsin 



Basel II ur ett konkurrensperspektiv 
 

4. Den svenska bankmarknaden 
___________________________________________________________________________ 
 

40 

4.3 Den svenska bankmarknaden i sammandrag 

Den svenska bankmarknaden kännetecknas idag av en oligopolstruktur där fyra stora aktörer 

dominerar marknaden. För en bibehållen god konkurrens spelar övriga mindre aktörer samt låga 

inträdeshinder en viktig roll. Idag finns dock ett flertal inträdeshinder på den svenska 

bankmarknaden, såsom infrastruktur och kundrörlighet, som gör det svårt för nya banker att 

etablera sig på marknaden. På senare tid har dock nischbankerna tagit allt fler marknadsandelar 

från de fyra storbankerna, främst inom privatmarknaden, vilket ändå tyder på att konkurrensen är 

förhållandevis god på denna oligopolmarknad i dagsläget. 
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5 KONKURRENSASPEKTER 
 

I detta kapitel redogörs för de aspekter som kan komma att 
påverka konkurrensen på en marknad samt de som måste tas 
hänsyn till för att värdera denna konkurrens. Kapitlet avslutas med 
en kort punktlista över de konkurrensaspekter som kan komma att 
påverkas av införandet av Basel II. 

 

 

5.1 Konkurrens 

Konkurrens är inget mål i sig utan ett medel för att uppnå en ökad kundnytta genom mer 

effektiva företag, mångfald och ökad kvalitet på de produkter och tjänster som erbjuds. En 

effektiv konkurrens anses råda på en marknad om nya aktörer inte undanhålls från denna genom 

höga inträdesbarriärer, om antalet säljare inte är för begränsat och företagen inte agerar i samråd 

med varandra samt om de produkter som erbjuds inte är för differentierade.179  

 

Generellt sett kan fyra olika effekter av konkurrens urskiljas. Först och främst leder bristande 

konkurrens till en prissättning som innebär en allt för stor värdeöverföring från konsument till 

producent. För det andra leder det till en för liten produktion mot vad som är samhälls-

ekonomiskt optimalt. För det tredje kan en bristande konkurrens komma att innebära en låg 

kostnadspress på kort sikt och slutligen kan en god konkurrens leda till en ökad innovationstakt 

som i sin tur leder till kostnads-, och prispress på sikt.180 

                                                 
179 Konkurrensverkets rapportserie 2002:2, Vårda och skapa konkurrens 
180 Stadskontorets rapportserie 1995:5, Konsekvenser av regleringar med tonvikt på effekter via förändringar i konkurrensen 
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5.1.1 The Structure-Conduct-Performance Paradigm 

Marknadsstrukturen har visat sig ha en betydande roll för hur konkurrensen ser ut på marknaden. 

På bankmarknaden måste även hänsyn tas till de överhängande regler som de konkurrerande 

instituten verkar under; något som ofta glöms bort.181 The Structure-Conduct-Performance 

Paradigm är en modell som syftar till att beskriva vilka faktorer som påverkar aktörers förmåga 

att konkurrera på en marknad.  
 

 
 

Figur 8: The Structure-Conduct-Performance Paradigm (Källa: Egen bearbetning utifrån Scherer & Ross (1990), 
“Industrial Market Structure and Economic Performance”, s. 5) 
 

Modellen visar hur förhållanden som marknadsstruktur samt lagar och regler interagerar med mer 

grundläggande aspekter så som utbud och efterfrågan samt vilka strategier aktörerna valt att styra 

sin verksamhet efter. Delarna i modellen påverkar varandra och tillsammans utgör de den miljö i 

vilken företagen verkar och konkurrerar.182  

 
Marknadsstrukturen påverkas först av de grundläggande faktorerna efterfrågan och utbud men 

sedan framför allt av exempelvis antalet aktörer på marknaden, produktdifferentiering, vilka 

hinder som finns för nyetableringar på marknaden samt kostnadsstrukturer. Ytterligare faktorer 
                                                 
181 Gilbert, Alton R (1984), ”Bank Market Structure and Competition” 
182 Scherer & Ross (1990) 
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som kan influera strukturens utseende är möjligheten till stordriftsfördelar för de aktörer som 

verkar på marknaden samt förutsättningar för tillväxt. En viktig dimension av marknads-

strukturen på en inhemsk marknad är hur påtaglig konkurrensen från utländska aktörer är på 

denna, vilket exempelvis beror på internationella regler. Strukturen på marknaden påverkar sedan 

i sin tur hur företagen väljer att leda sin verksamhet samt vilka strategier som väljs med avseende 

på prissättning, produkter, marknadsföring samt innovationsutveckling. Båda dessa delar, 

marknadsstruktur samt skötsel av verksamheten, återkopplar sedan till utbud och efterfrågan och 

därmed också konkurrensen. 183 

 

Då konkurrensen på en marknad inte alltid fungerar på ett sätt som är optimalt för 

samhällsnyttan är ingripanden från statliga organ även detta ett perspektiv som modellen tar 

hänsyn till.  De statliga organen går då in och försöker förbättra situationen på marknaden via 

exempelvis skatter och subventioner samt via regelförändringar och policys, vilka i sin tur 

påverkar marknadsstrukturen och/eller styrningen av respektive verksamhet.184  

5.1.2 Indikationer på bristande konkurrens 

Hur stora marknadsandelar ett företag har påverkar dess förmåga att utöva någon typ av makt 

över denna marknad. En indikation på bristande konkurrens kan således vara om ett, eller ett 

fåtal, företag under en längre tidsperiod haft höga och stabila marknadsandelar, vilket oftast är ett 

resultat av höga inträdeshinder. Ytterligare en faktor som talar för ett bristande konkurrenstryck 

på de företag som verkar på en marknad är förekomsten av höga vinstnivåer. Om inträdes-

hindren var låga skulle detta annars stimulera ytterligare aktörer att ta sig in på marknaden. En 

god konkurrens leder normalt till en prispress till förmån för konsumenterna.185  

 

De faktorer som kan bidra till en minskad konkurrens är det sätt på vilket företagen på 

marknaden agerar, hur kunderna agerar samt hur den aktuella marknaden regleras. Företagens 

agerande kan få en betydande roll så till vida att om företag samarbetar, och därigenom påverkar 

prissättningen, kan de välja att stänga ute andra företag från marknaden. På en oligopolmarknad 

med ett fåtal stora aktörer kan ett samarbete dem emellan också leda till att redan existerande 

konkurrenter slås ut. 186 

                                                 
183 Scherer & Ross (1990)  
184 Ibid 
185 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
186 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
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Kundernas beteende är viktigt för en effektiv konkurrens. Till exempel måste en betydande andel 

av kunderna faktiskt handla av de företag som erbjuder bäst villkor för att en priskonkurrens ska 

fungera. För detta krävs också att kunder ska ha lätt att jämföra olika alternativ och att det ska 

vara lätt att byta mellan dessa. En bristande kundrörlighet är således ofta ett tecken på bristande 

konkurrens. Till sist kan också statliga regleringar komma att få betydelse för konkurrensen på en 

marknad. Många regleringar har syftet att vara konkurrensneutrala, men kan ändå komma att 

påverka konkurrensen genom att de påverkar företags beteende och kan leda till ytterligare 

inträdeshinder på en marknad. På samma sätt kan omfattande regelverk också vara en indikation 

på att konkurrensen inte är så god som den annars skulle vara.187 

 

5.2 Bankmarknaden 

Bankerna spelar en mycket viktig roll för samhällsekonomin i stort, varför aktörerna på denna 

marknad generellt sett också reglerats och bevakats av myndigheter i högre utsträckning än 

företag på andra marknader.188 Att övervaka dessa aktörer är också viktigt då finansiella 

institutioner har en tendens att samverka med varandra i högre utsträckning än företag inom 

andra branscher vilket gör att systemrisken ökar. Systemrisken innebär risken att hela finansiella 

systemet slås ut om en aktör hamnar på obestånd. 189 

5.2.1 Vad är bra konkurrens på bankmarknaden? 
 
Hur en optimal bankmarknad ska se ut beror på landets storlek.190 Ett optimalt nyttjande av 

samhällets resurser är målet med en välutvecklad konkurrens på en marknad. Genom detta 

pressas priserna till förmån för konsumenterna och ett innovationstryck på marknadens aktörer 

uppstår då också.191 Företagen har mycket att vinna på detta, antingen genom att de sparar in på 

kostnader eller att de öppnar upp nya marknader. För att bedöma graden av konkurrens på en 

marknad bör man se till antalet aktörer, men lika viktigt är det att även se till deras storlek för att på 

så sätt beskriva aktörernas inbördes styrkeförhållande.192 

 

                                                 
187 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
188 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 
189 Hortlund, Per (2003), Konkurrens eller reglering? Två vägar till bankstabilitet 
190 ECON (2007) 
191 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
192 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
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Argument för såväl många som få aktörer finns att ta fram när diskussionen rör allmänhetens 

välfärd. Ett större antal banker kan leda till lägre priser och bättre service till följd av en ökad 

konkurrens. Samhällsekonomiskt är det inte bra att det på bankmarknaden endast verkar en stor 

aktör och flera mindre då detta leder till en monopolistisk ställning för den större banken inom 

vissa områden.193 Att en bank innehar en sådan position innebär högre priser och få incitament 

att förbättra kvaliteten på produkterna.194  
 

”Den ideala konkurrensen borde vara att de tävlande företagen skulle 
konkurrera med kvalitet och ökad valmöjlighet för konsumenterna, alltså 
konsumenterna före konkurrenterna.” 195 

 

Samtidigt har det visats sig att många mindre banker inte heller är det bästa ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. En del av bankers verksamhet bygger nämligen på att låna ut 

pengar till företag och för att kunna göra detta krävs att banken har en stor kapitalstock, vilket 

mindre banker ofta inte har. Då måste kapitalet sökas utomlands vilket inte är bra för 

utvecklingen i landet och oftast också dyrare. Avsaknaden av större aktörer på en marknad leder 

också till att det blir svårare att bygga upp den infrastruktur som krävs i form av exempelvis 

betalsystem. Vilket som är det bästa antalet aktörer samt storleksförhållandet dem emellan för att 

konkurrensen ska vara på en god nivå är således svårt att säga. För att bevara en god konkurrens 

på en bankmarknad med ett fåtal stora banker är det dock viktigt med många mindre aktörer 

samt låga inträdeshinder 196  

5.2.2 In- och utträdeshinder 

Att se till potentiella konkurrenter på en marknad är en viktig del i att bedöma hur god 

konkurrensen inom en bransch är. Ofta kan potentiell konkurrens vara lika viktig som faktisk 

konkurrens, då det driver företag som verkar på en marknad till att prestera konsumentnytta för 

att hålla dessa potentiella konkurrenter på avstånd.197 Det faktum att det kan vara olika svårt för 

företag att ta sig in på, och/eller lämna en marknad påverkar graden av konkurrens på denna. Ju 

större hinder som finns för detta, desto mindre konkurrens och högre lönsamhet för företagen 

råder då generellt sett. De inträdesbarriärer som har identifierats på bankmarknaden är: 198 

                                                 
193 ECON (2007) 
194 www.konsumentsamverkan.se [2007-04-25] 
195 www.konsumentsamverkan.se [2007-04-25] 
196 ECON (2007) 
197 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
198 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 
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• Att det finns skalfördelar i bankverksamhet. 

• Att fullsortimentsbanker har relativt stort behov av kapital.  

• Brister i kundrörligheten. 

• Inlåsningseffekter som följd av kostnader för att byta bank.  

• Inlåsningseffekter som följd av bankers samröre med företag inom andra branscher. 

• Att tillgången till gemensamma betalsystem är begränsad. 

 

Att det finns hinder för att inträda på marknaden är heller inte bra ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. En marknad som kännetecknas av öppenhet och konkurrensintensitet främjar 

effektiviteten på marknaden då det leder till en bättre användning av resurserna i ekonomin. I ett 

vidare perspektiv kan detta leda till att företagen på marknaden arbetar mer aktivt med att 

minimera sina kostnader samt tvingas bli mer innovativa. Således är inträdeshinder inte bra för 

utvecklingen av produktiviteten i ekonomin.199 

 

5.3 Konkurrensbedömning 

Som berörts i detta och föregående kapitel finns en rad faktorer som påverkar konkurrensen på 

en marknad. Det finns ingen enskild metod för att bedöma konkurrensen på en marknad utan 

separata bedömningar måste göras beroende på de specifika förhållanden som råder på den 

marknad som ska undersökas.200  

 

De viktigaste konkurrensaspekterna som har identifierats för bankmarknaden och som kan 

komma att påverkas av regelverket är följande:  

 

• Kundrörlighet  

• Övriga inträdeshinder såsom kostnader, skalfördelar samt krav från regelverk 

• Antalet aktörer på marknaden  

• Storleksförhållandet mellan marknadens aktörer  

 
 
 

                                                 
199 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
200 Ibid 
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6 EMPIRI 
 

Detta kapitel syftar till att ge en samlad bild av informationen som 
den empiriska studien resulterat i. Integrerat i detta material finns 
också utdrag ur den internationella debatt som pågått angående 
Basel II:s påverkan på konkurrensen. En vidare presentation av de 
institut som deltagit i studien återfinns i bilaga 7.  

 

 

6.1 Bankernas tillämpning av Basel II 

Inom ramen för Basel II finns möjlighet för banker att välja mellan olika metoder för beräkning 

av kreditrisker och operativa risker. I detta avsnitt berörs först bankernas argument för valda 

metoder samt hur de behandlar övriga risker inom ramarna för regelverket. Därefter diskuteras 

de mest utmanade inslagen i implementeringen av Basel II. 

6.1.1 Valda metoder 

Valet av metod grundar sig främst på vilken verksamhet bankerna har samt vilka affärsområden 

de verkar inom. För bankerna av mindre storlek samt för de banker som endast verkar inom ett 

eller ett fåtal affärsområden har schablonmetoden för beräkning av kreditrisker varit det självklara 

valet. De har inte funnit det vara ekonomiskt försvarbart att använda sig av de interna 

riskklassificeringsmetoderna för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker; IRK-metoderna, med 

tanke på att de dels är komplicerade och dyra att implementera och dels för att vissa av bankerna 

inte verkar inom affärsområden som skulle gynnas av att använda dessa. En tysk studie visar även 

den på att små banker knappast kan använda sig av IRK-metoderna, på grund av de höga 
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kostnader som är förknippade med implementeringen av dessa 201. Kostnaderna består främst av 

utveckling och implementering av de system som är nödvändiga för att effektivt kunna använda 

dessa metoder, utbildningar samt löpande underhåll av system och kunskapsbas. Då 

schablonmetoden är enkel att använda men ändå bättre ur ett riskperspektiv än det tidigare 

regelverket är detta ett bra alternativ för dessa banker.  

 

Samtliga banker som valt schablonmetoden för kreditrisker har också valt att använda sig av 

basmetoden för operativa risker. Främst beror detta på att den är enkel att använda och att den 

liknar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker. Många intervjupersoner i dessa banker ser 

valet av metod som en fråga om resurser i dagsläget men menar att det kan bli aktuellt att gå över 

till schablonmetoden i framtiden, för att få en bättre struktur över operativa risker, framför allt 

vad gäller rapportering och ansvarsområden.  

 

För fullsortimentsbankerna samt de nischaktörer som allt mer går mot att bli detta har IRK-

metoderna för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker varit det alternativ som varit mest 

lämpligt och i många fall det enda alternativet. Främst är detta på grund av att det ger ett lägre 

kapitalkrav och ökar riskmedvetenheten i verksamheten, vilket också möjliggör för bankerna att 

ha en mer differentierad prissättning. Det har också varit det bästa alternativet med tanke på hur 

deras portföljer ser ut med en hög andel hushållskrediter. KPMG ser dock en risk i att metodens 

komplexitet i implementeringen kan resultera i att metoderna blir väldigt lika varandra; 
 

”Från början var det ju mer tillåtet att använda sina interna metoder, men 
eftersom ansökningsproceduren och regelverket har blivit så rigoröst så är 
det nästan så att man börjar implementera myndigheternas metoder. Det 
börjar liksom gå åt det hållet och det kan man ju börja undra över, vilken 
effekt det kommer att få på konkurrensen om alla kommer fram med exakt 
samma metoder i slutändan.” (KPMG) 

 

Alla banker som valt att tillämpa IRK-metoderna har också valt att använda sig av schablon-

metoden för beräkning av operativa risker. Många av intervjupersonerna anser att då de gått mot 

den avancerade metoden för kreditrisker är det viktigt att även för operativa risker åtminstone 

använda sig av schablonmetoden för att på så sätt öka bankens trovärdighet. De ser i dagsläget 

dock inte att de har så mycket att vinna på att gå mot den mer avancerade metoden då schablon-

metoden ändå är relativt avancerad och ger en bättre identifiering och hantering av dessa risker.   

                                                 
201 Hakener, Hendrik & Schnabel, Isabel (2006), Bank Size and Risk-Taking under Basel II 
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Något som också påverkat valet av metod är hur ägarstrukturen ser ut i banken. En anledning till 

att vissa banker har valt att använda sig av IRK-metoden är att deras ägare kräver att de gör det. 

De banker som är privata bolag har inte samma krav på avkastningen på det egna kapitalet som 

de banker som är publika, vilket gör att kapitalkravet inte blir lika avgörande för dem. 

6.1.2 Behandling av risker inom Pelare II 

Under pelare II ska övriga risker som inte tas upp i pelare I identifieras. Enligt intervjupersonerna 

tar många banker även höjd för kreditrisker och operativa risker under pelare II som inte redan 

täcks in i pelare I. I stort sett samtliga banker har här tagit upp likviditetsrisk och ryktesrisk202 som 

de två viktigaste riskerna. Övriga risker som många har identifierat är risken av att verka på en 

alltför koncentrerad marknad, risken för att de löpande intäkterna kan utvecklas sämre än 

förväntat, konjunkturella risker samt ränterisker som inte täcks in i marknadsrisken under pelare 

I. Intervjupersonerna från de banker som huvudsakligen är Internetaktörer ser framförallt IT-

risken som den största risken då deras verksamhet i mångt och mycket hänger på deras IT-

system. Ytterligare en risk som har identifierats under pelare II är risken för rån, vilken är en 

relativt stor risk för de banker som har ett utbrett kontorsnät.  

 

Intervjupersonerna på medlemsbankerna samt de banker som är ihopkopplade med ett känt 

varumärke i en annan bransch, till exempel inom försäkring eller detaljhandel, menar att ryktes-

risken är av extra stor betydelse. En av intervjupersonerna pekar dock också på fördelen med att 

vara starkt förknippad med ett varumärke som redan är känt och menar att detta kan leda till en 

bättre start på bankverksamheten. För medlemsbankerna är ryktesrisken dock också viktig då 

deras verksamheter bygger på en ideologi och kunder ofta är medlemmar i banken av andra 

anledningar än rent affärsmässiga. Enligt Finansinspektionen går det dock inte att kompensera 

med kapital för ryktesrisker varför denna inte är av det väsentligaste slaget under pelare II. 

6.1.3 Implementeringen av regelverket 

Att identifiera och hantera de risker som berörs under pelare II ser några av nischbankerna som 

ett av de mest utmanande inslagen vid implementeringen av regelverket och då framför allt 

problematiken kring att sätta ett pris på dessa risker. Att hitta en metod för de operativa riskerna 

ser några av dessa även det som ett komplicerat inslag. Då regelverket är skrivet för 

internationellt verksamma banker menar vissa av de mindre bankerna att det har varit svårt att 
                                                 
202 Nuvarande och framtida risk för förluster orsakade av intressenters negativa mottagande av bankens image. 
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sätta sig in i regelverket och finna vad som är relevant för dem med tanke på deras verksamhet 

och tillgång på resurser. Något som samtliga intervjupersoner är överens om är att det har krävts 

stora resurser för att implementera Basel II. 

 

Implementeringen av IRK-metoderna har varit en kostsam process menar de banker som valt att 

använda sig av dessa. Samtliga anser att godkännandeprocessen från Finansinspektionen har varit 

ett utmanande inslag, dels då det har krävts historisk data för att kunna skapa de modeller dessa 

metoder kräver, vilket samtliga banker inte lätt har haft tillgång till och dels det faktum att det har 

krävts stora IT-satsningar för att få fram den högkvalitativa information som efterfrågas. För 

övriga banker har implementeringen inte kostat så mycket i rena pengar utan snarare i form av tid 

och utbildning av personal då detta kräver mycket kompetens, viket också gäller för samtliga 

banker som valt IRK-metoder. Implementeringen har också tagit en stor del av den totala 

utvecklingsbudgeten i anspråk i bankerna och på så sätt kraft från den övriga affärsverksamheten.  

 

I Asien är det än så länge endast Japan som har implementerat regelverket i lag, men trots detta 

har de flesta länder där ändå valt att införa de metoder som regelverket föreskriver för att kunna 

konkurrera på en internationell nivå. I Singapore har till exempel bestämmelser gjorts att alla 

banker ska tillämpa interna riskklassificeringsmetoder för beräkning av kapitalkravet för 

kreditrisker. Bestämmelsen har gjorts för att sända signaler till marknaden och ratinginstitut att 

finansiella aktörer i landet har god riskkontroll och att Singapore är en välutvecklad finansiell 

marknadsplats. Banker i Hongkong har därför känt sig tvingade att också följa detta, dock med 

mindre entusiasm, då de ofta är små, familjeägda institut som i många fall inte har de ekonomiska 

möjligheterna att smärtfritt implementera dessa system.203 

 

Att storleken på verksamheten har betydelse för implementeringen är även något som de flesta 

intervjupersonerna är ense om. Bankföreningen samt några av intervjupersonerna från nisch-

bankerna menar att en väldigt enkel verksamhet som bedrivs inom få affärsområden förenklar 

denna process och att det är svårare för aktörer som verkar inom flera verksamhetsområden och 

har ett större produktutbud. Andra intervjupersoner anser att de större aktörerna har mer 

resurser att lägga på regelverksimplementeringen, varför denna ändå underlättas för dem. 

Intervjupersonerna från storbankerna menar också att de har fördelar i redan existerande rutiner 

uppbyggda i verksamheten vilket gör att de snabbt kan få nytta av en mer effektiv organisation.  

                                                 
203 www.cio-asia.com [2007-04-27] 
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Några intervjupersoner från nischbankerna nämner att det kan vara en nackdel att vara en 

medelstor bank, då de inte är tillräckligt stora för att ha de resurser som krävs men samtidigt 

verkar inom flera verksamhetsområden och geografiska marknader.  
 

”Förmodligen är det bra att vara väldigt stor och inte så tokigt att vara 
väldigt liten. Däremellan finns säkert lägen som är mycket mer 
ansträngande, där man får andra krav på sig utan att ännu ha fördelen av 
att vara stor.” (Nischbank) 

 

Samtliga banker är dock överens om att det nya regelverket är ett positivt inslag då det för med 

sig ett nytt risktänkande in i hela verksamheten. Enligt intervjupersonerna har samtliga banker 

naturligtvis någon form av riskmedvetenhet redan idag men nu kommer de att få en tydligare 

struktur på det arbetet då samtliga risker ska ingå. Några intervjupersoner pekar också på den 

utökade möjligheten att nu använda sig av andra säkerheter än de som funnits tidigare som ett 

positivt inslag då de på det sättet kan få ett lägre kapitalkrav.  

 

Enligt Finansinspektionen är Basel II delvis till för att motverka kriser och då framför allt att en 

finansiell svårighet i en bank inte sprider sig till en finansiell kris som drar med sig övriga banker. 

Det är därför positivt att bankerna, genom föreskriven riskhantering och krav på minimikapital, 

nu får en bättre förmåga att hantera sina finansiella risker samt analysera sina operativa risker 

vilket gör att de på sikt förbättrar motståndskraften mot sådana händelser. Finansinspektionen 

ställer krav på att samtliga banker ska ha en förbättrad riskhantering även om högre krav ställs på 

banker som ansökt om att använda IRK-metoder. KPMG anser att de banker som väljer dessa 

metoder kommer att få en informationsfördel när det gäller kunderna och att även de banker som 

inte väljer dessa ändå kommer att behöva implementera någon form av riskbaserad styrning. 

6.2 Konkurrenspåverkande aspekter i regelverket 
 

”Basel II is expected to significantly affect the competitive landscape within 
banking, increasing competition and producing a raft of changes to risk 
management, systems and culture” 204 

 
Att införandet av Basel II förväntas påverka konkurrensen på något sätt står tydligt att läsa om i 

den internationella debatten.205 En internationell undersökning som McKinsey gjort, inklude-

                                                 
204 www.apra.gov.au [2007-04-27] 
205 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
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randes 33 av de 44 största bankerna i Europa samt 71 stycken små och medelstora banker, visar 

på att de flesta bankerna ser Basel II som en möjlighet att finna outnyttjade källor till vinster ur 

kreditgivningen. Speciellt stora banker förväntar sig en starkare konkurrensposition, mycket på 

grund av att kostnaderna för de investeringar som är nödvändiga för att implementera Basel II, i 

alla fall de mer avancerade metoderna, är höga.206   

 

I stort sett alla intervjupersoner i denna studie anser att den kritiska punkten i regelverket som 

kan komma att påverka konkurrensen är just det faktum att banker tillåts använda olika metoder 

för att beräkna kapitalkravet för sina kreditrisker då detta med största sannolikhet kommer att 

påverka prissättningen samt marginal- och kostnadsnivåer. Effekterna av olika beräknings-

metoder behandlas här därför först och därefter berörs vilken effekt en ökad riskbaserad styrning 

och genomlysning kan få på konkurrensen. Slutligen redovisas de förväntade effekterna detta har 

på kostnader generellt, prissättningar och marginaler.    

6.2.1 Riskberäkningsmetoder 
 

”Det är absolut de inslag som påverkar kapitalkravet som spelar roll och då 
främst riskberäkningsmetoder för kreditrisker […] Vi kan liksom inte ha en 
egen liten prislista som ligger högre än den som konkurrenterna har. Det är 
väldigt viktigt att kunna räkna på risk, det är en förutsättning för att kunna 
överleva på sikt.” (Storbank) 

 

Kapitalkravet för kreditrisker är av betydelse ur en rad aspekter. Bankerna har dels möjlighet att 

frigöra kapital i verksamheten, vilket innebär lägre kostnader för kapital som i sin tur gör att 

bankerna kan hålla nere priserna på ett annat sätt än tidigare. Lika viktigt är också en djupare 

medvetenhet och kunskap om företagets risktagande och hur man styr och kontrollerar sin 

verksamhet. Främst intervjupersonerna från banker som godkänts eller söker godkännande för 

interna riskklassificeringsmodeller för beräkning av kapitalkravet för kreditriskerna; IRK-

bankerna, menar att detta är en förutsättning för att kunna verka med bibehållen konkurrenskraft 

på marknader där konkurrensen förväntas påverkas mest av regelverket. Dessa marknader är de 

med ett kraftigt sjunkande kapitalkrav för de företag som använder sig av IRK-metoden, det vill 

säga privatmarknadens bolånekunder, men också hushållskrediter i stort, samt i viss mån också 

jordbrukskrediter och kreditgivning till bostadsrättsföreningar. För att konkurrera här måste 

banker välja en IRK-metod för att inte tappa gentemot konkurrenterna menar de vidare. 

                                                 
206 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
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En representant från den australiensiska tillsynsmyndigheten belyser att en problematik finns i att 

konkurrensmässiga skillnader kan uppstå till följd av att bankerna tillåts använda olika metoder 

för beräkning av kreditrisker, speciellt gällande lån till bostäder.207 En stor del av den 

internationella debatten berör också att konkurrensmässiga förhållanden på marknaden kan 

komma att skilja sig åt mellan stora och små banker som en följd av att olika metoder används 

för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker. En representant från den amerikanska 

centralbanken instämmer också i detta, men menar att det inte är kapitalnivåer i sig som kommer 

att bli avgörande. Istället är det snarare det faktum att banker på olika bra sätt kommer att kunna 

mäta risk och prissätta utifrån det som kan leda till stora konkurrensmässiga skillnader mellan 

banker som väljer att tillämpa IRK-metoder från dem som väljer att använda sig av 

schablonmetoden. Han belyser även att alla banker kan ha svårt att göra de investeringar som 

krävs för mer avancerade metoder ens om de skulle vilja. 208 Ytterligare en studie visar att 

olikheter i metoderna som väljs inom ramen för regelverket kommer att leda till ökade skillnader 

mellan banker på inhemska marknader samt ett ökat tryck på konkurrensen internationellt sett.209 

Generellt tror inte intervjupersonerna att ett val av IRK-metoderna kommer att leda till ett stort 

kapitalsläpp efter en sammanslagning av det totala kapitalkravet i pelare I och pelare II, men att 

en schablonmetod å andra sidan leder till ett högre kapitalkrav än tidigare. En annan aspekt som 

valet av kreditriskberäkningsmetod kan få betydelse för är priset på bankers upplåning, ett resultat 

av bankens rating, vilket påpekas av såväl intervjupersonerna från IRK-bankerna som de externa 

parterna. En mer avancerad metod innebär att bankerna har möjlighet att få bättre villkor 

eftersom de då visar på att ha större kontroll över sitt risktagande.  

 

De metoder som ställs upp för att beräkna kapitalkrav för operativa risker anser ingen av 

intervjupersonerna kommer att påverka kapitalkraven och konkurrensen nämnvärt, främst på 

grund av att detta inslag utgör en för liten del av det totala kapitalkravet. I viss mån skulle detta 

kunna tänkas påverka för dem som går mot den mest avancerade metoden, men för basmetoden 

och schablonmetoden menar i stort sett alla intervjupersoner att de skillnader i kapitalkrav som 

de olika metoderna resulterar i är så pass små att de inte borde innebära någon nämnvärd skillnad 

mellan företagen. I viss mån kan detta dock bero på verksamhetens utseende. De externa 

parterna samt vissa av bankerna menar att de enda som kan tjäna mycket på mer avancerade 

                                                 
207 www.apra.gov.au [2007-04-27] 
208 www.federalreserve.gov [2007-04-25] 
209 www.globalfinance.org [2007-04-27] 
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metoder är värdepappersbolag och övriga bolag som hela tiden strävar efter att optimera sin 

riskjusterade avkastning på kapital. De som opererar på samma marknader kommer sannolikt 

ändå att få liknande kapitalkrav för operativa risker då de kommer ha incitament att välja samma 

metoder som varandra. 

 

Rent kapitaltäckningsmässigt kan de operativa riskerna spela roll för konkurrensen på så sätt att 

bankerna genom att frigöra kapital här har möjlighet att investera dessa pengar i annat. Operativa 

risker är dock ingen risk bankerna affärsmässigt tjänar pengar på att ta, utan något som ständigt 

söks minimeras, varför det inte bör påverka direkt ut mot kund på samma sätt som kapitalkravet 

för kreditrisker och marknadsrisker gör, vilket är något som främst IRK-bankerna påpekar. De 

menar dock vidare att den operativa risken inte alls följer storleken på verksamheten, varför det 

oftast blir mer kritiskt för en liten bank om något händer. 

6.2.2 Riskbaserad styrning och genomlysning 

Vad gäller identifiering av vidare risker i pelare II är det ingen av de intervjuade som anser att 

detta i sig kommer att ha en konkurrenspåverkande effekt. Vad som dock skulle kunna få en 

effekt är hur väl bankerna lyckas implementera en riskbaserad styrning. Många av bankerna är 

överens om att de som lyckas med implementeringen av Basel II är de som också kommer att 

gynnas bäst och mest.  

 

Den ökade tillsynen kommer med största sannolikhet att påverka IRK-bankerna mest anser 

flertalet intervjupersoner, då metoderna ställer högre krav på rapporteringen; att de verkligen har 

kontroll över sina risker, använder sina riskklassificeringsmodeller och tillämpar den information 

de ger i styrning och prissättning. Många av nischbankerna ser den ökade tillsynen främst som 

ökad administration, vilket kan bli mer kännbart i en liten organisation menar de.  

 

En annan aspekt i regelverket som kan komma att påverka konkurrensen enligt bankerna är den 

ökade genomlysning som pelare III innebär. Först och främst kan den ökade genomlysningen få 

påverkan på vad ratinginstituten säger om den egna banken, något som kan påverka på sikt om 

det leder till billigare eller dyrare upplåning. Om den enskilda banken har låga risker och blir 

bättre på att visa det kommer förtroendet att öka för det som visas upp och då kan det vara så att 

de banker med en låg riskprofil gynnas av detta, något som främst IRK-bankerna och de externa 

parterna poängterar. För det andra kan den ökade insynen påverka konkurrensen genom att 
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bankerna sinsemellan får en bättre inblick i varandras verksamheter, en aspekt som belyses främst 

av de större aktörerna på marknaden.  Den ökade genomlysningen kommer att göra det enklare 

att beräkna andra bankers riskmått och se vilka risknivåer de ligger på. Information om vilka 

pelare II-risker som identifierats och kapital avsatts för är också något som de större bankerna 

intresserar sig för; att se var konkurrenternas nivåer ligger. Bankerna kommer än tydligare kunna 

se var konkurrenternas tyngdpunkter ligger och om de förändras, om de nu inte redan skulle veta 

det. De mer nischade aktörerna anser generellt att de redan har så pass god inblick i 

konkurrenternas verksamhet att detta inte kommer att spela någon nämnvärd roll.  

 

Många av de intervjuade från såväl storbanker, nischbanker som externa parter menar också att 

det kan bli betydelsefullt för konkurrensen för de banker som lyckas beskriva den här 

informationen på ett lättförståeligt sätt; att det är en konkurrensfördel gentemot leverantörer och 

kunder att de har kvalitet och förståelighet i det som presenteras. Flertalet av nischbankerna, som 

inte är publika bolag, upplever dock informationsgivningen mer som ett nödvändigt ont.  

6.2.3 Kostnader för implementering och tillämpning 

Många av de mindre nischbankerna anser att Basel II kräver oproportionerligt mycket resurser att 

implementera mot vad de i slutändan får ut. De flesta bankerna är också överens om att 

kostnaden oavsett valda metoder relativt sett är högre för en mindre bank än en större. De 

nischbanker som använder eller planerar att använda IRK-metoder menar dock att själva 

kostnaden inte har någon påverkan på konkurrensen, däremot är banker som vill vara med och 

konkurrera tvungna att ta denna kostnad.  
 

”Som liten bank får man proportionellt mer arbete med sådana här saker 
eftersom vi inte på samma sätt som stora banker har råd att bygga system 
för allting. Vi kan inte köpa in system och kompetens på samma sätt som 
en stor bank.” (Nischbank) 

 

Storbankerna kan också se att Basel II kan komma att innebära ett problem att implementera för 

nischbankerna då de inte har resurserna för att göra det fullt ut, men menar också att de själva på 

längre sikt har ökade kostnader, då mer avancerade system även kostar mycket att driva runt. De 

menar vidare att om nischbanker implementerar IRK-metoder har de antagligen en fördel på sikt 

i att de verkar inom ett begränsat antal affärsområden och har en mindre organisation som detta 

ska underhållas i. Därigenom finns en möjlighet att göra detta mer effektivt. Det är stora pengar 

som krävs för implementering och tillämpning av regelverket, det är bankerna ense om.  
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De mindre nischbankerna ser också den ökade administrationen och tillsynen som regelverket 

innebär som en börda. Ser man exempelvis till oberoende riskkontroll blir det dyrt i små banker 

att ha personer som blir sittandes med att bara göra detta, jämfört med stora banker, som redan 

har det, vilket gör att de kan tappa i affärerna.  
 

”Ja, bankerna ylar över höga kostnader men i själva verket har vi inte lagt 
på dem någonting som inte en god bank borde göra själv. God 
riskhantering ligger i bankens intresse, de kan inte klaga över att det kostar 
pengar för att alternativet, att inte ha en god riskhantering, är så dyrt så 
det vågar de inte tänka på.” (Finansinspektionen) 

 

Alla banker ser dock också aspekten att tillämpning av regelverket ger en ökad riskkontroll som 

det mest positiva med införandet av Basel II och de ser generellt sett positivt på regelverkets 

införande över lag. Det är också viktigt ur ett konkurrenshänseende att få en förbättrad kontroll 

över sina risker och kunna räkna på dessa för att på så sätt kunna prissätta efter risk och på sikt 

överleva på bankmarknaden, menar de. 

6.2.4 Regelverkets påverkan på bankernas prissättning 
 
Samtliga intervjupersoner menar att Basel II kommer att leda till en mer differentierad, 

riskbaserad, prissättning. Regelverket är ett steg i ledet för alla banker att utveckla sina metoder 

för att mäta kreditrisker, vilket gör att de givits bättre möjligheter att prissätta efter risk än de 

tidigare haft. Såväl IRK-bankerna som de som gått mot schablonmetoden påpekar att IRK-

metoderna i högre utsträckning ger den rätta risken som bankerna satt upp, vilket leder till att de 

blir vassare i sin prissättning ut mot kund och hela tiden vet vilken risk de tar och vilken 

prissättning banken måste ha för att få rätt avkastning. Att prissätta utifrån risk kommer att vara 

en nödvändighet i framtiden för att konkurrera på ett effektivt sätt menar de. 
 

”Man måste prissätta utifrån risken, det är ju egentligen vad Basel II handlar 
om. Den som väljer schablonmetoden kommer sannolikt att slås ut. Av just 
den anledningen att de kommer att få fel kunder, samt att vet man inte om 
vilka risker man tar kommer man att få fel kunder på det viset.” (Nischbank) 

 

Flertalet av de intervjuade påpekar också att de banker som har valt att använda IRK-metoder är 

de som kapitaltäckningsmässigt har relativt mest att tjäna på lågriskkunder och relativt minst att 

tjäna på högriskkunder samt att kapitalkravet för högriskkunder snarare blir lägre för de banker 

som valt att använda sig av schablonmetoden. IRK-bankerna menar vidare att banker nästintill 

omöjligen kan hålla kvar vad de definierar som bra kunder med en schablonmetod, då en bank i 
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så fall inte har rätt metoder för att kunna konkurrera med pris för dessa kunder. KPMG samt två 

av nischbankerna påpekar dock vikten av interna system och att det inte bara är den externa 

kapitaltäckningen som är av betydelse här.  

 

En tysk studie som gjorts visar på en oro att Basel II kan komma att snedvrida konkurrensen så 

till vida att bankernas rätt att välja mellan schablonmetoden och mer avancerade internrating-

metoder kan leda till att mindre banker som väljer schablonmetoden tvingas att ta högre risker 

och att större banker härigenom gynnas, då de i större utsträckning har möjlighet att implemen-

tera de mer avancerade metoderna.210 

 

Oavsett om en bank tillämpar IRK-metoder eller ej måste de ändå anpassa sig till marknads-

prissättningen, vilket poängteras av flertalet intervjupersoner. Har banken valt att använda 

schablonmetoden är problemet att om den inte har några egna interna mätmetoder kan det bli 

mycket svårt att styra sin portfölj och banken kan helt plötsligt befinna sig på en marknad där 

prissättningen måste anpassas utan att den anpassat sin strategi för verksamheten. IRK-bankerna 

samt KPMG och Finansinspektionen tror också att många nischbanker på grund av detta 

medvetet kommer att börja ta mer risker, vilket också kommer att påverka prissättningen. 

 

IRK-bankerna samt några av nischbankerna menar att möjligheterna att konkurrera på ett 

effektivt sätt ökar i och med de nya kapitaltäckningsreglerna då de ges möjlighet att prissätta mer 

individuellt. Flertalet av nischbankerna belyser här också en konflikt med den tidigare prissättning 

de haft då samma pris givits till alla kunder och menar att detta i framtiden inte kommer att 

kunna göras på samma sätt om man ska vara en aktör att räkna med på marknaden.  

 

Samtliga intervjupersoner menar att räntorna på bolån är det område där en mer riskbaserad 

prissättning redan har fått genomslag i och med att bankerna vet att det ger en skillnad i 

avkastningen på eget kapital i slutändan. Många tror också att denna utveckling närmast i tiden 

kommer att smitta av sig framför allt även på andra hushållskrediter. Än så länge menar 

storbankerna att prisjusteringar i viss mån redan har gjorts efter risk på bra kunder, men att 

bankerna ännu inte har mäktat med att ta bättre betalt för de sämre kunderna, vilket måste vara 

nästa steg i processen. Bankers affärsidé bygger på att låna ut pengar, vilket är en risk för 

                                                 
210 Hakener & Schnabel (2006) 
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bankerna och den måste de ta betalt för. Bankerna menar att detta också blir mer rättvist ur 

kundernas perspektiv, då de bara bekostar den egna risken och inte alla andras risker dessutom.  

6.2.5 Regelverkets påverkan på bankernas marginaler 
 

”Det banker gör är att sälja sin förmåga att hantera kredit-, och 
marknadsrisker, de går med öppna ögon in för att ta risk, tar betalt för det 
och lever på att de vet bättre än kunden och har större förmåga än kunden 
att hantera risker, varför de inte behöver betala lika mycket som kunden 
skulle behöva om de gjorde det själva. Och så lever man på marginalerna 
emellan…” (Finansinspektionen) 

 
De flesta intervjupersonerna pekar på en marginalpress för lågriskkrediterna på marknaden och 

menar att marginalerna med största sannolikhet kommer att sjunka ytterligare på de lägsta 

riskerna i takt med att priserna pressas ytterligare och många aktörer här strävar efter att få volym 

i sina portföljer. Samtidigt anser de att marginalerna med största sannolikhet kommer att öka på 

högre risker på sikt. Flertalet av IRK-bankerna som har stor fokus på lågriskkunder menar därför 

att Basel II kommer att leda till ett ökat krav på affärsmannaskap samt en ökad fokus på 

lönsamheten på kundnivå och inte bara på den enskilda affären. De påpekar också att detta blir 

än viktigare för dem, då de generellt sett inte har en sådan profil för kreditgivning att de vill satsa 

på kunder med hög risk.  

 

De nischbanker som verkar inom ett flertal affärsområden påpekar det faktum att regelverket 

leder till en ökad kunskap och medvetenhet inom företaget om vad som är lönsamt eller inte och 

vilka marginaler banken måste ha. I och med det kommer företagen ha ett bättre underlag för att 

säga ja och nej till rätt affärer och på det sättet få ut de marginaler de behöver för att kunna täcka 

sitt avkastningskrav. Bankerna menar vidare att detta skulle kunna leda till att konkurrensen i 

framtiden kommer att minska på marknader där priserna pressats för hårt och marginalerna 

därmed likaså, på grund av att banker kanske snarare väljer att lämna dessa.  

 

6.3 Basel II och bankers agerande 

Basel II kan i högsta grad komma att påverka hur företagen agerar internt, precis som interna 

processer påverkar tillämpningen av regelverket, det är de flesta intervjupersonerna överens om. 

Detta avsnitt är uppdelat i tre delar baserat på vilka strategiska beslut som kan komma att 

påverkas av regelverkets införande. Därefter diskuteras inom vilka kundsegment och affärs-
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områden nischbankerna kan komma att spela en betydande roll i framtiden och slutligen berörs 

vikten av den effektivisering av interna processer som Basel II kan komma att innebära.  

6.3.1 Strategiska beslut  
 

”Marginalerna förväntas sjunka på lågriskkunderna men kommer att öka för 
de med hög risk. Det gäller då att vara kostnadseffektiv vid låga risker och 
ha ett ökat affärsmannaskap vid högre risker.” (Storbank) 
 

Många banker konkurrerar idag främst med priset och det är mycket fokus på prispress på 

bankmarknaden. Vissa intervjupersoner pekar dock på att det i framtiden kommer att bli allt 

viktigare att konkurrera även med andra kundvärden så som service och tillgänglighet. De 

nischbanker som går mot att allt mer bli fullsortimentsbanker ser också en ökad produkt-

diversifiering och ett ökat produktutbud som en konkurrensstrategi för dem då de kan 

konkurrera på ett bättre sätt mot storbankerna och även få en konkurrensfördel gentemot övriga 

nischbanker. Storbankerna vill främst ha kunder med låg risk och de påpekar att detta på 

företagssidan är en strategi som är lättare att leva upp till då banken i Baselsammanhang får nytta 

av att den har låga risker samt färre konkurrenter inom detta segment. 

 
De flesta av bankerna anser att det är viktigt att det nya regelverket förs upp och tydliggörs på 

strategisk nivå, vilket också har kommit att påverka vissa strategiska beslut hos banker generellt 

sett. Först och främst har det varit ett strategiskt beslut i form av att bestämma vilka 

beräkningsmetoder för kreditrisk och operativa risker som banken ska använda sig av. Då 

regelverkets införande leder till att samtliga banker kommer att kunna frigöra kapital poängterar 

vissa av bankerna att det naturligtvis också är en strategisk fråga vad bankerna ska göra med detta 

kapital och vilken kapitaltäckningsgrad som de ska hålla i framtiden. Något som många banker 

ser som positivt är att ledningen nu lättare kommer att se vilka marknader som är lönsamma för 

banken och vilka som de kan fortsätta att verka på med bibehållen konkurrenskraft. Regelverket 

möjliggör också för bankerna att tydligare se hur kundstockens beteende påverkas av hur mycket 

kapital de håller. En av de större bankerna menar också att det kan ha verkan på strategiska beslut 

gällande hur de hanterar sin risk och hur bankerna internt styr och tar betalt för risk. 

Intervjupersonen menar att Basel II har varit katalysatorn till detta men att det egentligen handlar 

om att bankerna har en mer korrekt riskbedömning i botten.  
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Något som storbankerna också påpekar kan komma att bli viktiga strategiska beslut för större 

banker är hur de väljer att hantera sin risk, om de väljer att köpa på sig risk eller göra sig av med 

risk. Vill en bank ta sig in på den svenska bolånemarknaden idag kan man tänka sig att detta är 

enklare att göra genom att köpa upp en hel bolånestock som då också kan sänka nivån på 

bankens totala kapitalkrav. Vid förvärv i dagsläget är det helt enkelt viktigt att titta på vilken 

effekt Basel II kommer att få på det framtida kapitalkravet och möjligheten att frigöra kapital.  

6.3.2 Kunder och affärsområden 

De flesta intervjupersoner menar att banker tidigare i stor utsträckning konkurrerade om 

kunderna på företagsmarknaden men att fokus i och med regelverkets införande nu kommer att 

flyttas allt mer mot kunderna på privatmarknaden. Samtliga intervjupersoner menar att de banker 

som har mest att vinna på regelverkets införande är de som har en stor andel hushållskunder. 

Hushållsexponeringen kommer att kräva en lägre kapitaltäckning än idag och det kommer att öka 

konkurrensen om dessa kunder. Vissa banker tror att konkurrensen även kan hårdna på andra 

områden men inte i samma utsträckning som inom området kreditgivning med höga säkerheter.  

 

I och med att lån till privatpersoner kommer att bli ett mer konkurrensutsatt affärsområde med 

en mer differentierad prissättning baserad på risk, kommer detta att vara bra för konsumenterna. 

Några nischbanker tror dock att det kan bli svårare för de mindre bankerna att hålla sig kvar på 

marknaden i och med detta.  Vidare menar de att beroende på inom vilka affärsområden de olika 

bankerna verkar inom på marknaden, så kommer det att kosta mer eller mindre att använda eller 

att inte använda de olika metoderna. Om en bank exempelvis verkar på bolånemarknaden finns 

inget annat val än att använda sig av de mer avancerade metoderna då risken annars finns att 

banken inte lyckas hålla sig kvar på marknaden med bibehållen konkurrenskraft. Vissa av de 

mindre nischbankerna menar dock att just på grund av att de är så nischade som de är, kommer 

de inte att påverkas i samma utsträckning som andra banker.  

 

Några nischbanker menar att de i framtiden eventuellt kommer att verka på samtliga marknader 

men inte inom alla segment på marknaden och att risken finns att det kommer att bli en 

uppdelning på främst bolånemarknaden. Där kommer de större aktörerna att ha möjlighet att ta 

mindre betalt och på så sätt attrahera de bättre kunderna, medan de mindre aktörerna kommer att 

få ta topplånen och andra lån innebärande en högre risk som exempelvis långivning till kunder 

med betalningsanmärkningar. 
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Storbankerna pekar också på att de i framtiden kommer att se mer till potentialen i hela 

kundstocken och att en förhandling med kunderna kommer att bli alltmer vanlig, vilket i sin tur 

ställer ökade krav på affärsmannaskapet i banken och att knyta hela kunden till sig. Även 

Bankföreningen och de banker som går mot att bli allt mer fullsortimentsbanker håller med om 

detta. Många nischbanker menar att alla kunder är bra kunder och ser potentialen i varje kund 

som väljer att byta från en storbank till dem. En bank väljer den risknivå inom vilken den ska 

agera och förhoppningen är sedan att vissa kunder ska generera mer än vad den risken innebär.  
 

”… alla våra kunder är bra kunder. Vissa tjänar vi dock mer pengar på så 
dom är ju så klart ännu bättre, dom får en stjärna i kanten… Men det 
teoretiska svaret måste ju vara att man ser det i förhållande till den risk 
man har på den kunden.” (Nischbank) 
 

6.3.3 Interna processer 

Då regelverket kräver att bankerna har en mer strukturerad kontroll över sina risker tror många 

banker att införandet av Basel II kommer att leda till mer effektiva processer inom bankerna. 

Flertalet av intervjupersonerna anser att den som lyckas implementera Basel II på ett sätt som 

snabbt leder till en inre effektivisering kan vinna konkurrensfördelar på detta. Med tiden kommer 

dock antagligen regelverket se mer lika ut för alla banker och då är det modellerna i samband med 

strategin som blir det avgörande för bankens konkurrenskraft.  

 

IRK-bankerna menar att det finns mycket att vinna på att regelverket kan leda till en 

effektivisering av interna processer i företaget och att denna effektivitet främst är ett resultat av 

valda metoder. Enligt KPMG är det framför allt de banker som valt att gå mot IRK-metoden för 

beräkning av kreditrisker som kommer att bli tvungna att effektivisera sina processer då de har 

investerat mycket resurser för att kunna implementera denna metod. På sikt kommer detta leda 

till en kostnadseffektivisering och bättre beslutsstöd i verksamheten vilket kan komma att få en 

påverkan på bankers konkurrenskraft, även om det kommer att ta ganska lång tid innan detta 

faktiskt syns på marknaden. För de banker som är medelstora kan detta komma att bli allt 

viktigare om de ska kunna vara med och konkurrera på samma villkor som de stora bankerna.  

 

Då regelverket förväntas innebära en större möjlighet för bankerna att differentiera sin 

prissättning har några av de nischbanker som valt schablonmetoden för beräkning av kreditrisker 

poängterat vikten av att tillämpa egna interna riskberäkningsmetoder. Genom att tillämpa sådana 
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metoder bibehålls möjligheten att kunna prissätta så korrekt som möjligt och på det sättet stå sig i 

konkurrensen mot övriga banker och då främst de som valt IRK-metoden.  

 

6.4 Konkurrensen på bankmarknaden 

Att införandet av Basel II kommer att innebära en förändring av hur den svenska bankmark-

naden kommer att se ut i framtiden är något som samtliga intervjupersoner anser. Funderingar 

kring hur dessa gestaltningar kan få sitt uttryck har delats upp efter två huvudkategorier i form av 

hur redan befintliga aktörer kommer att påverkas samt vilken betydelse regelverket kommer att 

ha för nya potentiella aktörer på marknaden.  

6.4.1 Befintliga banker 
 

”Det kommer alltid att finnas plats för nischbanker, men tröskeln för att 
driva en liten bank på ett konkurrensmässigt sätt har höjts i och med 
införandet av Basel II.” (Nischbank) 

 

Samtliga intervjupersoner anser att konkurrensen på bankmarknaden idag är relativt hård, om än 

ganska så produktspecifik. Mest intensiv upplevs konkurrensen vara kring utlåningen och då 

framför allt inom bolån, medan konkurrensen inom områden som inlåning och sparande, till 

exempel i fondprodukter, fortfarande kan bli bättre.  

 

De intervjupersoner som arbetar på banker som valt IRK-metoderna för kreditrisker påpekar 

också betydelsen som Basel II har för en än mer knivskarp konkurrens på utlåningssidan för 

privatkunder, där val av beräkningsmetod för kreditrisker kommer att bli avgörande för en 

bibehållen konkurrenskraft inom detta område med tanke på den förväntade påverkan på 

prissättningen. För bolånemarknaden specifikt håller alla intervjupersoner med om detta. 

Storbankerna påpekar vidare att det i framtiden kommer att bli än viktigare att knyta hela kunden 

till sig, då lönsamheten kommer att bli en mer central fråga för de banker som har många 

lågriskkrediter eftersom marginalerna här är på väg nedåt. Regelverket kommer att leda till en 

ökad fokus på merförsäljning för att öka lönsamheten på kundnivå snarare än lönsamheten på 

den enskilda affären, något som även betonas av Bankföreningen samt några av de banker som 

alltmer går mot att vara fullsortimentsbanker.  
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IRK-bankerna menar att en nischaktör i framtiden omöjligen kan vara med och konkurrera om 

lågriskkrediter om de valt att tillämpa schablonmetoden för beräkning av kapitalkravet för 

kreditrisker.  De nischbanker som verkar inom flera produktområden, men inte valt att använda 

IRK-metoder, menar dock att det ändå finns möjlighet att verka med bibehållen konkurrenskraft 

på marknaden med en sådan metod förutsatt att banker har interna verktyg för att bedöma 

kreditrisker. Annars påpekar även de att det finns en uppenbar risk att banken drar till sig fel 

kunder och inte vet vilka risker som tas. Bankerna är också överens om att de måste se över sina 

interna processer och att detta kommer att göra marknaden mer stabil. 

 

Samtliga banker som i någon mån konkurrerar med pris anser att Basel II kommer att innebära 

en ökad fokus på affärsmannaskap och att göra bra affärer. Dessa banker menar också att för att 

kunna fortsätta verka på marknaden måste banker prissätta efter risk och många små banker kan 

då få det svårt att klara sig kvar på marknaden, då kraven blivit för tuffa. För medlemsbankerna, 

som konkurrerar med helt andra värden blir dock detta inte alls av samma vikt menar de själva.  

 

Generellt sett förväntas Basel II leda till en ökad konkurrens om privatkunderna eftersom dessa 

kunder blir billigare, detta är något som samtliga intervjupersoner anser. Marknadskoncentration, 

dålig kundrörlighet och höga rekordvinster år efter år, som det varit nu under en längre tid är 

tecken på en icke fullgod konkurrens, detta understryks av såväl Finansinspektionen som 

Konkurrensverket. De nischbanker som valt någon av IRK-metoderna har dock sett att kunderna 

nu börjat röra sig allt mer, mycket på grund av den effekt Basel II redan har hunnit få på 

bolånesidan, vilket också kan vara viktigt för konkurrensen i stort. 

 

Sammantaget tror samtliga intervjupersoner att nischbankerna kommer att spela en viktig roll på 

marknaden även i framtiden, om än på ett annorlunda sätt. De intervjupersoner som inte 

representerar nischbankerna menar att i och med att Basel II antagligen kommer att leda till en 

mer känslig prissättning kan de också tänka sig att vikten av stordriftsfördelar kommer att öka, 

vilket gynnar de större bankerna samt de nischaktörer som är stora men som verkar inom ett 

specifikt, mycket avgränsat område som till exempel SBAB med sina bolån. Många tror också att 

riskpositionering kan komma att spela en större roll i framtiden.  
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6.4.2 Potentiella konkurrenter 

Potentiella konkurrenter kan grupperas efter helt nya aktörers eventuella intåg på marknaden, 

intåg genom konsolideringar och dels inträde av utländska, redan befintliga banker. Dessa 

potentiella aktörer kommer här att behandlas i den nämnda ordningen.  

 

Nyetableringar 

En undersökning som McKinsey genomfört visar på att Basel II kommer att innebära ett 

signifikant inträdeshinder på marknaden för små banker, speciellt för dem som inte redan ingår i 

en koncern med en redan existerande infrastruktur.211 Samtliga intervjupersoner håller också med 

om att regelverket fungerar som ännu ett inträdeshinder för helt nya aktörer på marknaden. Det 

är en rad relativt komplicerade nya regler att leva upp till. För en liten ny aktör ligger ribban på en 

lägre nivå i de fall de går in med schablonmetoden, men likväl är det ytterligare prövningar och 

ett hinder som måste övervinnas. Basel II handlar också om att ha en stor mängd statistik som 

visar på varför en bank har den risk den har, och statistik får bankerna inte om de inte har varit 

verksamma på marknaden under en tid. Om en bank startar från noll har den alla risker tills den 

kan visa på annat, och det kostar.  

 

Basel II innebär också att banker måste ha en mycket god överblick över hela sin riskportfölj 

redan från början. Kostnadsmässigt och på grund av bristande historiska data är de i stort sett 

tvungna att starta verksamheten med en schablonmetod för kreditrisker, vilket gör det nästintill 

omöjligt att gå in och konkurrera om lågriskkunder. Bolånemarknaden kommer i stort sett att 

vara stängd för helt nya aktörer, det är alla banker rörande överens om. De större aktörerna 

kommer att jobba med ett lägre kapitalkrav och ha mindre kostnader för kapital. För nya kommer 

det att krävas ett relativt stort kapital redan från början. Det kommer att bli större klyftor, vilket 

leder till att de måste konkurrera om högriskkunder. Att arbeta med kunder med hög risk kräver 

en god intern riskhantering och system redan från början. Storbankerna påpekar också att detta 

kan vara extra svårt i Sverige där tillsynsmyndigheten är ganska hård i sina bedömningar.  
 

I de fall helt nya aktörer ändå kommer att ta sig in på marknaden ser storbankerna och de externa 

parterna att detta främst kommer att vara inom kreditgivning till just högriskkunder, sådana med 

betalningsanmärkningar till exempel, som idag generellt sett inte blir beviljade lån av övriga banker 

                                                 
211 McKinsey&Company (2006) 
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på marknaden. Oavsett detta anser de flesta intervjupersonerna att de krav som Basel II ställer på 

organisation, struktur och kapital kommer att göra det riktigt svårt för nya aktörer. Snarare kan 

merparten tänka sig nyetableringar på delmarknader av redan befintliga banker. Då handlar det 

ändå ”bara” om att skapa nya affärer, vilket gör det till en mer sannolik form av potentiell 

konkurrens; att det blir fler aktiva inom samma segment.  

 

Bortsett från Basel II ser nischaktörerna bristerna i kundrörligheten som det största hindret för att 

komma in och verka på marknaden, även om den i viss mån ökat något. Storbankerna ser inte lika 

tydligt detta hinder. De nischbanker som valt en IRK-metod menar dock att det råder en konflikt i 

att de svenska bankkunderna måste lära sig att ta tillvara på det bästa ur varje bank och att ha fler 

än en bank, samtidigt som det blir viktigare för varje enskild bank att knyta hela kunden till sig.  

 

Konsolideringar 
 

”Ser man till uppköp börjar det bli lite läskigt. Tittar man globalt börjar det 
ju finnas jättebanker. Snart kanske man är nere i ett fåtal banker i hela 
världen och det är ju inte bra för konkurrensen.” (Nischbank) 

 

Flertalet intervjupersoner påpekar att det under en tid funnits tendenser att konsolideringsgraden 

inom branschen ökat och att denna trend med största sannolikhet kommer att stärkas i och med 

Basel II, såväl inom Sveriges gränser som över landsgränserna, då ett mer harmoniserande 

regelverk gör det lättare med sammangåenden. Finansinspektionen tror också att många av de 

svenska bankerna kommer att vara uppköpta om ett par år.  

 

Storbankerna, Finansinspektionen, Bankföreningen och KPMG menar att Basel II kommer att 

driva en konsolidering i branschen genom att småbanker och mindre nischbanker kommer att 

missgynnas konkurrensmässigt genom ökade kostnadsnivåer och inte klarar denna nya situation 

på egen hand. Banker som är mellanstora säger samtidigt att de måste bli större. KPMG menar 

också att det finns en viss uppköpsrisk om en bank är för nischad och att man i framtiden kan 

komma att se försäljning av hela stockar som exempelvis en hel bolåneportfölj.  

 

IRK-bankerna menar också att de banker som tillämpar mer avancerade riskberäkningsmetoder 

kommer att ha ett försprång när det kommer till uppköp, i och med att en stor del i denna 

process handlar om att identifiera risker och se vilka portföljer som finns. För att kunna göra det 



Basel II ur ett konkurrensperspektiv 
 

6. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 

66 

krävs att rikstänkande finns inom organisationen. De menar vidare att regelverket i viss mån kan 

försvåra processen med uppköp med tanke på att olika system med största sannolikhet finns i det 

företag som förvärvar och det som förvärvas. Även Bankföreningen tar upp detta problem.  

 

Utländska aktörer 

Basel II, som ett harmoniserat regelverk världen över, förväntas generellt sett leda till en ökad 

närvaro av utländska banker på inhemska marknader, vilket också ökar konkurrensen då 

möjligheter finns att jämföra bankers lönsamhet och effektivitet allt tydligare. Denna aspekt 

belyses i en indisk debatt som pågått rörande de konkurrenseffekter som införandet av Basel II 

kan komma att innebära.212 Den effekt regelverket kommer att ha på konkurrensen internationellt 

sett är också något som främst tas upp av Finansinspektionen samt IRK-bankerna. Som redan 

nämnts påpekar flertalet av intervjupersonerna att ett mer likartat regelverk mellan länder absolut 

kan göra det enklare för banker att verka på flera olika internationella marknader. Är inte 

regelverken harmoniserade gör det detta mycket svårare, nu är det mer att köra ”copy-paste” på 

redan integrerade system och modeller. 

 

KPMG menar att Norden är den marknad i världen som visat på mest sjunkande kapitalkrav 

procentuellt sett. De menar vidare att sett till de fyra svenska storbankerna, räknar dessa med att i 

snitt gå ner i kapitalkrav med 26 %. Motsvarande siffra i övriga Europa är 16 %, vilket kan leda 

till att utländska aktörer får upp ögonen för Sverige som marknad med låga kreditrisker och 

intressanta portföljer. Samtidigt menar KPMG, liksom flertalet av bankerna, att Basel II kanske 

snarare kommer motverka att fler aktörer kommer in på den svenska marknaden då marginalerna 

krymper inom många av de områden där bankmarknadens aktörer med fördel kan segmentera 

marknaden med avseende på risk vilket gör den svenska marknaden mindre intressant, något som 

redan visat sig på bolånesidan.  

 

Genom att starta upp en filial i Sverige kan utländska banker komma undan Finansinspektionen 

som tillsynsmyndighet. De flesta bankerna menar också att det finns en risk att tillsyns-

myndigheter i olika länder ställer olika krav på bankerna och därigenom påverkar konkurrensen. 

Då kundrörligheten i Sverige är så pass låg som den är tror de flesta bankerna att utländska 

aktörer främst kommer att etablera sig på den svenska marknaden genom uppköp. Det är svårt 

                                                 
212 www.macroscan.org [2007-04-27] 
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att komma in och ta marknadsandelar på egen hand. Nya banker måste satsa på uppköp för att få 

volymer, de kan inte bara öka utlåningen hur som helst.  

 

6.5 Analysmodell 
 
Syftet med denna studie är att beskriva den förväntade effekten införandet av Basel II kommer 

att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. Hur regelverket kommer att 

påverka den svenska bankmarknaden i stort ligger därför i bakgrunden till hur det empiriska 

material som presenterats i detta kapitel kommer att analyseras. Vidare tas hänsyn till de aspekter 

som påverkar konkurrensen och de som måste tas hänsyn till för att på något sätt kunna värdera 

den. Analysen av hur nischbankernas ställning kan komma att påverkas är därför också uppdelad 

efter de, för specifikt den svenska bankmarknaden, så viktiga konkurrensaspekterna som 

identifierades i avsnitt 5.4. Utifrån denna analys kommer sedan studiens problemfrågor och syfte 

att besvaras.   

 

 

 
 
Figur 9: Analysmodell 
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7 ANALYS 
Detta kapitel avser att analysera de empiriska data som studien 
resulterat i utifrån regelverket, den svenska bankmarknaden samt 
olika konkurrensaspekter. Analysen är uppdelad efter de fyra 
konkurrensaspekter som regelverket kan komma att påverka och 
som identifierades i kapitel 5.4. 

 

 
Konkurrens har att göra med kostnader, intäkter och volymer. Basel II är ett regelverk som kan 

komma att få betydelse för konkurrensen på bankmarknaden genom att påverka såväl aspekter i 

marknadsstrukturen, hur företag agerar samt hur dessa aspekter påverkar varandra. 

 

 
 
Figur 10: Konkurrensaspekter som regelverket kan komma att påverka (Egen modell utifrån Scherer & Ross (1990), 
“Industrial Market Structure and Economic Performance”, s. 5) 
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De delar i modellen över the Structure-Conduct-Performance Paradigm 213 som regelverket kan 

tänkas komma att påverka illustreras här ovan. Effekterna av Basel II kan sägas ha såväl en direkt 

som en indirekt påverkan på konkurrensen.  

 

Den direkta effekten på konkurrensen som Basel II leder till är den påverkan som regelverket har 

fått, och med största sannolikhet kommer att få, på bankernas agerande. Den indirekta effekten 

är den regelverket har på marknadsstrukturen samt vilken roll interaktionen mellan bankernas 

agerande och strukturen på den marknad på vilka de verkar spelar för konkurrensen på den 

svenska bankmarknaden. Dessa aspekter kommer vidare att diskuteras utifrån de 

konkurrensaspekter på bankmarknaden som Basel II kan komma att påverka och som 

identifierades i kapitel 5.4, i form av kundrörlighet, övriga inträdeshinder, antalet aktörer på 

marknaden samt storleksförhållandet mellan dessa aktörer.  

 

7.1 Kundrörlighet 

De brister som finns i kundrörligheten på den svenska bankmarknaden är en av de viktigaste 

aspekterna som idag försvårar konkurrensen på densamma.214 Även om kundrörligheten på 

senare år har ökat, är den också en av anledningarna till att de fyra storbankerna fortsatt har en så 

stark position på marknaden trots att många aktörer ändå är verksamma på densamma.215 De 

effekter som Basel II förväntas leda till kan med största sannolikhet komma att påverka 

kundernas beteende på grund av en rad aspekter. 

7.1.1 Förändrad prissättning 

En av de största effekterna som Basel II förväntas ha på bankmarknaden är en förändring av hur 

bankerna prissätter sina produkter. Denna effekt som regelverket har för bankernas agerande är 

främst ett resultat av att bankerna tillåts använda olika metoder för beräkning av kreditrisk, där de 

mer avancerade metoderna förväntas leda till en mer riskdifferentierad prissättning. En högre 

priskonkurrens om kunderna skulle också kunna innebära en lägre värdeöverföring från 

                                                 
213 Scherer & Ross (1990) 
214 McKinsey&Company (2006) 
215 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
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konsument till producent, som annars är en viktig indikation på att konkurrensen i någon mån 

brister och visar sig i höga lönsamhetsnivåer för aktörerna på marknaden 216.  

 

Några av de viktigaste anledningarna till att kunder på den svenska marknaden idag byter bank, 

eller använder sig av ytterligare en bank, är räntenivåer på fastighetslån och andra utlånings-

räntor.217 Av detta kan slutsatsen dras att det är ytterst viktigt för många nyare, mindre, aktörer på 

marknaden att konkurrera med priser åtminstone på dessa produkter, vilket flertalet av 

nischbankerna idag också gör 218. För kundrörligheten kan därför en mer differentierad pris-

sättning komma att bli extra viktig, i alla fall om den leder till att kunder känner att de har något 

att vinna på att se över andra alternativ.  

 

Bankernas möjligheter att sätta riskdifferentierade priser 

Ett användande av IRK-metoderna för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker förväntas 

framför allt leda till ett betydligt lägre kapitalkrav för lågriskkunder än vad schablonmetoden gör. 

Kapitalkraven för högriskkunder kommer i sin tur att vara lägre vid en tillämpning av en 

schablonmetod, i och med att IRK-metoderna är mer riskkänsliga och kräver högre 

kompensation för högre risker 219. Då ett minskat kapitalkrav öppnar upp för möjligheten att hålla 

mindre kapital gör detta det också möjligt att prissätta på ett annat sätt än banker gör idag 220. En 

tillämpning av IRK-metoderna leder också till att banker kartlägger sina risker på ett tydligare sätt 

och genom detta kan bli mer känsliga i sin prissättning.  

 

 
Figur 11: Förhållande mellan kapitalkrav och kreditrisk för de olika metoderna i Basel I och Basel II 

                                                 
216 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
217 McKinsey&Company (2006) 
218 Wanek (2006) 
219 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
220 Lind (2005) 
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Även om bankerna menar att tilläget på kapitalkravet avseende de operativa riskerna inte ska 

påverka i prissättningen ut mot kund kan det ändå komma att göra det om detta bidrag blir stort. 

För vissa av nischbankerna, som verkar på konkurrensintensiva marknader med hög andel 

hushållskrediter men ändå valt en schablonmetod för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker, 

kan dock påslaget på kapitaltäckningsgraden som de operativa riskerna innebär, att få större 

betydelse då de inte kunnat pressa ner kapitalkravet med hjälp av IRK-metoder. De operativa 

riskerna spelar dock ändå antagligen ingen roll för möjligheten att sätta differentierade priser i 

och med att detta bara är ett kapitalkrav som motsvarar en procentsats av bruttointäkten 221, men 

detta innebär också att valet av metod med största sannolikhet också är viktigare för en större 

bank på grund av att detta inslag då får ett större genomslag på det faktiska kapitalkravet. 

 

En viktigare aspekt för bankerna att tänka på gällande metodval för de operativa riskerna snarare 

än dess påverkan på kapitalkravet, är att en mer avancerad metod kan göra att banken framstår 

som mer trovärdig. Sett till vilket pris banker kan få på sin upplåning kan detta komma att spela 

roll för bankens förmåga att konkurrera, liksom om de valt IRK-metoder eller ej. Har banken det 

samt en god genomlysning kan den också nå en bättre rating än sina konkurrenter och därmed ha 

möjlighet att låna kapital billigare. För banker som lånar pengar på marknaden kan detta i ett 

vidare perspektiv komma att spela roll för bankens prissättning om de står där med ett 

finansieringskapital som kostar mer än konkurrenternas. För nischbanker som inte lånar pengar 

på marknaden, utan exempelvis finansieras genom moderbolagets rörelsekapital, kommer dock 

inte ratingen ha samma betydelse som för övriga aktörer.   

 

En tydligare riskbaserad styrning och riskmedvetenhet kommer med största sannolikhet att öka 

medvetandet om prissättning inom de olika verksamheterna och inte bara på pappret spela roll 

för företagets trovärdighet. Alla företag som verkar på marknaden måste på något sätt anpassa sig 

till marknadsprissättningen och det kommer antagligen att bli lättare för banker som tillämpar 

IRK-metoderna att tidigare se var marknaden håller på att prissätta fel, vilket för en sådan bank 

gör det möjligt att i ett tidigare skede lämna en bransch eller en inriktning, än vad det är för 

banker som tillämpar en schablonmetod. Även i den internationella debatten är detta en tanke 

som har snuddats vid 222. 

 

                                                 
221 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
222 Hakener & Schnabel (2006)  
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Den risk banker löper om de inte börjar med en riskdifferentierad prissättning, när en stor del av 

marknaden gör det, är den fara som ligger i att sätta fel priser på en mellannivå, vilket kan komma 

att leda till att de tappar alla kunder med låg risk och drar till sig de med hög. Då kommer alla 

kunder som drar mindre kapital och som det finns potential att göra fler lönsamma affärer med 

försvinna till andra aktörer på marknaden. Enligt teorin är aktörer på en oligopolmarknad också 

mycket känsliga för varandras prissättningsstrategier till följd av likheten i de produkter och 

tjänster som erbjuds 223, vilket med största sannolikhet förstärker denna effekt. 

 

Samtidigt kommer vissa nischbanker som tillämpar schablonmetoden för beräkning av kapital-

kravet för kreditrisker behöva lägga mycket resurser på att byta prissättningsstrategier då det mer 

eller mindre kommer att vara tvunget att sätta olika priser för olika kunder i framtiden, och inte 

erbjuda samma pris till alla. Genom att tillämpa den ”gamla” prissättningsstrategin kommer 

många av lågriskkunderna att få kompensera för en del av högriskkundernas risk, vilket rationella 

kunder inte längre torde gå med på om skillnaderna mellan bankers prissättning blir så tydlig för 

konsumenterna som den antas bli. Tillämpning av IRK-metoder hjälper med största sannolikhet 

till i denna process, men det kräver ändå en omdirigering av verksamhetens sätt att agera. 

 

För banker som konkurrerar med pris och vill konkurrera om kunder med låg risk är det därför 

viktigt att använda sig av en IRK-metod för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker. Dock är 

det inte riktigt så enkelt. Exempelvis har många av de små nischbankerna inte de resurser som 

krävs för att implementera dessa metoder. Dessutom kan en bank som tillämpar 

schablonmetoden för kreditrisker, men internt använder andra metoder för riskberäkning och 

därigenom ändå kan tillämpa en riskdifferentierad prissättning, antagligen också konkurrera 

effektivt ändå på grund av detta. Åtminstone om banken inte är ett publikt aktiebolag och på 

grund av det heller inte har samma krav på avkastning från ägarna på det egna kapitalet. Att ha en 

riskdifferentierad prissättning kommer i framtiden ändå med största sannolikhet att bli än 

viktigare som en effekt av regelverkets införande. För de banker som endast verkar inom 

affärsområden som inte innefattar ren utlåning, som till exempel fond-, eller aktiesparande samt 

rena inlåningsbanker, blir dock inte heller valet av beräkningsmetod för kapitalkravet för 

kreditrisker lika betydande.  

 

                                                 
223 Kotler (2002) 
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Med bakgrund av samma resonemang som ovan kan det bli så att de nischbanker som idag har 

en icke differentierad prissättning är de som har mest att vinna på att använda sig av interna 

riskklassificeringsmetoder, då det är dessa som i dagsläget inte redan har det tänkandet internt på 

samma sätt. De som idag konkurrerar med samma låga priser till alla riskerar att dra till sig alla 

dåliga kunder vilket är dåligt för lönsamheten och ökar risken för fallissemang. Dessa företag 

konkurrerar redan idag mycket med effektiva processer 224 vilket andra aktörer som tillämpar 

IRK-metoder kommer att ha möjlighet att göra likaså. Som en följd av detta kan sådana banker 

tappa sin konkurrensfördel och därmed kommer att ha svårt att finnas kvar på marknaden. Om 

banker inte differentierar prissättningen med avseende på kunden försvinner också de flesta av 

vinsterna de kan göra på att välja IRK-metoder. 

 

Prissättningens effekt på kundrörligheten 

Största anledningen till att konsumenter på den svenska marknaden byter bank är, som tidigare 

nämnts, främst utlåningsräntorna 225, vilket är det som förväntas påverkas allra mest av införandet 

av Basel II. Med en mer differentierad prissättning kan kunder tjäna mer på att undersöka olika 

alternativ än de har idag, vilket torde stimulera konkurrensen. En ökad prisspridning mellan 

aktörer skulle också kunna tänkas försvaga marknadsoligopolet 226 om bara kunderna får upp 

ögonen för detta. Det som talar emot detta är att en ökad prisspridning också leder till högre 

sökkostnader 227 för kunderna då standardiserade priser inte står att finna i samma utsträckning, 

utan priser kommer att sättas mer individuellt. Om konsumenterna ändå upplever att de har 

något att vinna på att byta bank, torde dock detta ändå inte vara ett så stort problem. 
 
En av de största investeringar privatpersoner gör idag är när de köper fastigheter eller bostads-

rätter. Därav är också räntenivåer på bolån mycket viktigt för konsumenter vid val av bank 228, 

och för banker som är, eller alltmer går mot att vara, fullsortimentsbanker kommer förmågan att 

konkurrera med dessa räntenivåer att vara avgörande för att dra privatkunder till sig. Inom detta 

affärsområde innebär Basel II att banken mer eller mindre måste använda sig av IRK-metoder. 

Då relativt få svenska aktörer på marknaden i dagsläget valt att använda sig av en dessa metoder 

torde detta inte påverka kundrörligheten i positiv riktning. Ett alternativ för banker som inte 

tillämpar IRK-metoder är att förmedla bolån via ett annat institut som gör detta. Dessa institut 

                                                 
224 Wanek (2006) 
225 McKinsey&Company (2006) 
226 Scherer & Ross (1990) 
227 Report from the Nordic competition authorities (2006); McKinsey&Company (2006) 
228 McKinsey&Company (2006) 
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kan dock på grund av sin kundstock vara ett som större aktörer kan se en fördel i att förvärva. 

För banker som förmedlar tjänster via ett annat institut kan detta innebära en risk i sig, då de hela 

tiden måste förlita sig på en annan aktör för att bibehålla sin egen konkurrensposition.  

 

För andra hushållskrediter, där storbankerna idag har en relativt svag ställning med en gemensam 

marknadsandel på endast cirka 40 % 229, förväntas effekterna av olika metoder för beräkning av 

kapitalkravet för kreditrisker börja visa sig på sikt. Här skulle IRK-bankerna kunna ha mycket att 

tjäna på ökade möjligheter att tillämpa en mer riskdifferentierad prissättning genom vilken de kan 

locka fler lågriskkunder till sig. De har då också kompetensen på ett annat sätt än idag att ta ut 

högre priser för kunder med hög risk. Om banker som valt att tillämpa schablonmetoden för 

kreditrisker börjar positionera sig här, kommer det att krävas mycket av den interna 

riskkontrollen för att de inte ska utsättas för orimligt stora kreditförluster. Basel II skulle dock 

också kunna tänkas påverka banker som tillämpar schablonmetoden att börja konkurrera med 

andra faktorer än just pris, något som de små medlemsbankerna idag redan gör, då förutsätt-

ningarna att priskonkurrera förändras i och med regelverkets införande.  Eventuellt skulle dessa 

banker behöva bli mer innovativa vilket kan leda till en högre grad av produkt-, eller image-

differentiering än vad som råder bland aktörerna på marknaden idag 230. En följd av detta kan 

sannolikt vara att det blir svårare för banker på marknaden att samverka, vilket utjämnar styrke-

förhållandet mellan marknadens samtliga aktörer. På sikt torde detta också stimulera till en ökad 

kundrörlighet. I ett vidare perspektiv skulle dock detta innebära att redan befintliga nischbanker 

skulle få byta konkurrensstrategi, vilket knappast är att förvänta på kort sikt. För att kunna 

fortsätta verka på marknaden måste bankerna därför troligen tillämpa antingen en riskbaserad 

prissättning eller konkurrera med annat än pris för att kunna överleva.  

 

Bristerna i kundrörlighet på den svenska bankmarknaden har främst ansetts bero på brister i 

produkt-, och prisdifferentiering 231, vilka båda skulle tänkas gynnas av införandet av regelverket. 

Den risk som finns att metoderna på sikt blir för lika mellan olika banker kan dock komma att 

verka i motsatt riktning i ett vidare perspektiv. På detta sätt kan kunders möjlighet att spela ut 

företag mot varandra komma att minska, då alla kommer att sätta priser mer eller mindre lika om 

metoderna är identiska. 

                                                 
229 ECON (2007) 
230 Stadskontorets rapportserie 1995:5; Konkurrensverkets rapportserie 2006:4;  
www.konsumentsamverkan.se  [2007-04-25] 
231 McKinsey&Company (2006) 
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7.1.2 Inlåsningseffekter 

Två av de viktigaste inträdesbarriärerna som identifierats på bankmarknaden idag berör brister i 

kundrörligheten till följd av inlåsningseffekter i form av att banker ofta vill göra det kostsamt för 

konsumenter att byta bank samt att kunderna låses in i olika typer av paketerbjudanden.232 Dessa 

aspekter är några som införandet av Basel II kan komma att påverka, främst på grund av att dess 

effekt, med sjunkande marginaler för lågriskkrediter, kan göra det viktigare för respektive bank att 

se till lönsamheten på kundnivå och inte bara i den enskilda affären.  

 

Då många konsumenter byter bank främst utefter utlåningsräntor 233 kan det bli viktigt för banker 

att locka kunder till sig med just detta, och därefter knyta in kunden i ett erbjudande, så att denne 

sedan får större svårigheter att byta bank igen och på så sätt göra kunden lönsam. Marginalerna i 

dessa affärer riskerar också att pressas så mycket att banken mer eller mindre ”måste” dra in en 

större del av kundens engagemang. Enligt undersökningar som gjorts gällande kunders rörlighet 

är det också så att en stor del i kunders ovilja att byta bank har att göra med att de inte vill att det 

ska kosta något 234. Utnyttjar IRK-banker detta kan det till och med minska kundrörligheten och 

därigenom få stora effekter på konkurrensen på sikt. 

 

Många banker har sett införandet av Basel II som något positivt då det kommer att underlätta för 

ledningen att se vilka marknader som är lönsamma, på vilka marknader banken kan fortsätta att 

verka på med bibehållen konkurrenskraft samt vilka marknader som bör lämnas. Ingen bank är 

självfallet intresserad av att inte ha tillräckliga marginaler på sina affärer, vilket kan leda till 

minskad konkurrens inom de områden som är förknippade med detta. Det är också just på grund 

av de låga marginalerna som konkurrensen brister på inlåningssidan idag 235. Om nu marginalerna 

krymper även för konsumentkrediter såsom exempelvis bolån, torde konkurrensen på sikt minska 

även inom dessa områden. Dock är detta en så viktig faktor i steget att knyta en kund till sig att 

detta knappast kan anses vara troligt. Snarare kan det faktum att det är så få aktörer som tillämpar 

IRK-metoderna och därmed har möjligheten att konkurrera inom dessa affärsområden med 

möjlighet att knyta kunder till sig genom detta, komma att spela in. De större aktörerna som valt 

att använda sig av dessa metoder torde gynnas av detta, i alla fall om de utnyttjar denna inlås-

ningsmöjlighet, vilket är en uppenbar risk för sämre konkurrensförhållanden inom branschen.  
                                                 
232 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2; McKinsey&Company (2006) 
233 McKinsey&Company (2006) 
234 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
235 ECON (2007) 



Basel II ur ett konkurrensperspektiv 
 

7. Analys 
___________________________________________________________________________ 
 

76 

Många nischaktörer kan med bakgrund av ovan förda resonemang komma att missgynnas av 

IRK-bankernas försök att knyta kunderna allt hårdare till sig, vilket i ett vidare skede skulle kunna 

komma att leda till att de nischaktörer som idag verkar på marknaden och till stor del ägs av 

företag inom andra branscher såsom försäkring eller detaljhandel, söker knyta sina kunder till sig 

genom att utnyttja dessas relation till moderbolaget. Dessa nischbanker är därför inte heller i 

samma behov av att tillämpa IRK-metoder, då de redan har en stabil kundbas utifrån sitt ägande, 

som till exempel ICA-banken som knyter kunder till sig genom ICA-kort och IKANO-banken 

med IKEA Family-korten. De banker som har ett försäkringsbolag i toppen har dock inte samma 

naturliga kundbas att bygga sin verksamhet kring då en försäkringskund inte per automatik även 

blir kund i banken, varför det för dem kan bli viktigare att knyta in kunder i paketerbjudande som 

avser såväl bank som försäkringar. Speciellt viktigt blir detta då storbankerna i allt större 

utsträckning även de erbjuder sina kunder försäkringslösningar. Det finns således all anledning att 

tro att den branschglidning som kommit att bli ett signifikant varumärke för den svenska 

bankmarknaden 236 kommer att bli än mer påtaglig som en följd av regelverkets införande. 

 

För de banker med anknytning till detaljhandeln kan dock inlåsningseffekter också komma att bli 

allt viktigare, trots den befintliga kundbasen, speciellt om de själva får svårare att konkurrera med 

pris samtidigt som de större bankerna börjar utnyttja denna möjlighet i allt högre utsträckning 237. 

Att bara ha en kund på papper innebär ingen lönsamhet, varför dessa banker inte bara kan förlita 

sig på den stabila kundbasen i sig, utan kan komma att behöva utnyttja kopplingen till 

moderbolaget i ett vidare perspektiv för att knyta kunderna till sig. Det torde åtminstone vara så 

om banken nu strävar efter att vara en aktör att räkna med på marknaden och inte bara en billig 

finansieringslösning för moderbolagets rörelsekapital att utnyttja på kort sikt.  

 

Då inlåsningseffekterna med största sannolikhet kommer att vara störst för de kunder med låg 

risk hos de banker som tillämpar en IRK-metod, på grund av att marginalerna för utlåning inom 

dessa segment förväntas sjunka, finns här en öppning för nischbanker som tillämpar schablon-

metoden och fortsatt konkurrerar med pris att satsa mer på kunder med lite högre risk. Dessa 

kunder kommer antagligen att vara mer rörliga och lättare att attrahera än de med lägre risk till 

följd av de inlåsningseffekter som faktiskt förväntas bli en följd av införandet av Basel II. 
 

                                                 
236 ECON (2007) 
237 Andersson (2005) 
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Sammantaget kan Basel II således komma att få en betydelse för kundrörligheten som följd av de 

inlåsningseffekter som aktörerna på marknaden bestämmer sig för att använda sig av. Ser man till 

inlåsningseffekter i form av att göra det dyrt för kunder att byta bank 238, kan Konkurrensverket 

komma att få en viktig roll i en övervakning av detta, så att det inte får allt för stor negativ 

påverkan på konkurrensen. Banker kan också själva motverka detta genom att erbjuda sig att 

betala kunders avgifter för att byta bank i de fall att kunderna inte själva är beredda att göra det. 

Ses istället till inlåsningseffekter i form av att bädda in kunder i paketerbjudanden 239 kan detta 

antagligen i vidare utsträckning komma att fungera negativt för kundrörligheten. Dessa 

inlåsningseffekter kan i högre utsträckning leda till att sökkostnaderna för kunderna ökar i och 

med att produkter och priser blir allt svårare att jämföra, vilket inte är något som kan regleras. 

Det är också något som är svårt för bankerna att själva ta sig an, då dessa erbjudanden ofta inte 

skyltas med öppet.  

7.1.3 Attityder 

För att kundrörligheten på marknaden ska öka ytterligare måste konkurrensen på marknaden öka 

och med en ökad konkurrens kommer incitamenten för kunder att se sig om efter andra 

alternativ att öka. 240 Detta är således en iterativ process.  

 

En stor del av bristerna som finns i kundrörligheten som råder på marknaden idag är en följd av 

en lång period av bristande konkurrens, vilket har gjort att kunderna av tradition inte är vana att 

se sig om efter andra alternativ 241. Dock har en tendens på senare tid kunnat skönjas att 

bankkunderna i allt högre utsträckning har börjat byta bank, något som visar sig såväl på in-, som 

utlåningssidan på privatmarknaden, där storbankerna har börjat tappa marknadsandelar 242.  

 

Införandet av Basel II kan ses driva på denna process då regelverket förväntas leda till en högre 

prisspridning baserat på risk än vad som idag råder på marknaden och att kunder kan komma att 

känna att de tjänar på att se sig om efter andra alternativ. Innovationstakten i branschen kan 

också komma att påverkas av detta, med ett ökat produkt-, och tjänsteutbud till följd 243. Effekten 

av detta skulle kunna bli att attityderna hos kunderna förändras i takt med att skillnader 

                                                 
238 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 
239 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2; McKinsey&Company (2006) 
240 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
241 McKinsey&Company (2006) 
242 ECON (2007); Konkurrensverkets rapportserie 2006:4; McKinsey&Company (2006) 
243 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4  
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uppkommer mellan vad banker erbjuder. Det bästa för konkurrensen torde antagligen också vara 

att konsumenterna använder sig av flera bankalternativ. Detta är ingen undersökning i kundernas 

attityder, men det är ändå viktigt att påpeka att Basel II kan komma att påverka den typen av 

aspekter som i sin tur kan komma att påverka kundernas attityder. 

 

Vilken indirekt effekt en riskdifferentierad prissättning, och inlåsningseffekter som en följd av 

sjunkande marginaler inom vissa områden, på sikt kan komma att innebära för utseendet på 

marknadsstrukturen som en följd av bankers olika förmåga att konkurrera på ett effektivt sätt må 

vara osagt i denna studie. Dock torde detta leda till en ökad kundrörlighet på kort sikt, vilket 

måste ses som en av de viktigaste konkurrensaspekter som råder på marknaden idag att ta hänsyn 

till. Så länge kunder är rörliga och hela tiden ser sig om efter andra alternativ kommer 

konkurrensen att vara någorlunda god, förutsatt att det också finns ett antal alternativ att välja 

bland. Kundernas attityder är således en enormt viktig aspekt att se till för konkurrensen på 

marknaden i stort.  

 

7.2 Övriga inträdeshinder 

The Structure-Conduct-Performance Paradigm beskriver vilka faktorer som påverkar aktörers 

förmåga att konkurrera på en marknad och illustrerar också att införandet av ett nytt regelverk 

som en direkt effekt kan påverka marknadsstrukturen, vilken bland annat påverkas av de 

inträdesbarriärer som försvårar tillträdet till marknaden.244 Att införandet av det nya regelverket 

Basel II kommer att ha en påverkan på inträdeshindren till den svenska bankmarknaden är något 

som framkommit i det empiriska materialet. Redan i dagsläget finns det flertalet inträdesbarriärer 

för att verka på den svenska bankmarknaden, som exempelvis tillgången till betalsystem och 

skalfördelar 245, och Basel II kommer med största sannolikhet att fungera som ytterligare ett 

sådant hinder.  

 

Regelverket innebär att det redan från början ställs krav på en viss styrning och ett visst kapital 

för att komma in på marknaden 246, vilket initialt innebär mycket fasta kostnader då det krävs att 

bankerna gör stora investeringar i system och kompetens. I och med Basel II kommer det inte 

längre vara möjligt att bara investera i dessa system och sedan starta verksamheten, nu måste en 
                                                 
244 Scherer & Ross (1990) 
245 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 
246 Basel Committee on Banking Supervision, (2006) 
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ny aktör även gå igenom prövningar och få godkänt av Finansinspektionen för valda metoder 

inom regelverkets ramar, samt för styrning och kontroll av dessa system. Många av de redan 

existerande bankerna har också påpekat att detta varit det mest utmanande inslaget för dem vid 

implementeringen av regelverket, varför det med största sannolikhet inte heller kommer att vara 

enkelt för en ny aktör att genomgå denna process.  

 

Basel II är ett så pass komplicerat regelverk att även de banker som har befunnit sig på 

marknaden under en längre tid anser att det har varit svårt att sätta sig in i och applicera det på 

den egna verksamheten vilket också talar för att det kommer att bli mer komplicerat för nya 

aktörer att ta sig in på marknaden. Å andra sidan skulle man kunna tänka sig att det är lättare att 

börja från start än att styra om en redan existerande verksamhet, i alla fall om denna är stor och 

har långa traditioner av redan befintliga system. Med största sannolikhet kommer det antagligen 

ändå krävas någon form av existerande organisation med ett risktänkande inom, för att de 

kostnader som krävs för investeringar ska vara rimliga samt några som en ny aktör är villiga att ta 

och hoppas kunna återvinna. För utländska banker som vill verka på den svenska marknaden kan 

dock införandet av regelverket ses leda till minskade inträdeshinder då dessa aktörer kan använda 

samma system som på hemmamarknaden och inte behöver anpassa sig på samma sätt som 

tidigare efter specifikt svenska regler.  

 

Inträdeshindren för att komma in på den svenska bankmarknaden är idag relativt höga, främst i 

form av bristande kundrörlighet och regelanpassningar 247. Även om möjligheten fortfarande 

finns att komma in på den svenska bankmarknaden kan ytterligare inträdeshinder så som det nya 

regelverkets införande göra att många ändå drar sig för att etablera sig på densamma, vilket också 

leder till att antalet aktörer på marknaden eventuellt kommer att förändras i framtiden.  

7.3 Antalet aktörer på marknaden  

En ökning av antalet aktörer på den svenska bankmarknaden, i form av nischbanker samt 

utländska banker, har varit positivt för konkurrensen på marknaden, det är något som kan 

fastslås. Enligt teorin är också antalet banker en viktig aspekt att se till för att bedöma 

konkurrensen i stort 248. Frågan är nu hur införandet av Basel II kommer att påverka antalet 

aktörer på marknaden.  

                                                 
247 McKinsey&Company (2006); Report from the Nordic competition authorities (2006) 
248 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
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Införande av regelverk kan ofta leda till förändringar i marknadsstrukturen vilket bland annat kan 

utläsas ur the Structure-Conduct-Performance Paradigm.249 De förändringar som införandet av 

Basel II kan leda till är att inträdesmöjligheter för nyetableringar och utländska banker kommer 

att se annorlunda ut i framtiden samt att förhållandena för befintliga banker förändras, vilket i sin 

tur leder till att antalet aktörer på marknaden kan komma att förändras. Då den svenska 

bankmarknaden kännetecknas av en oligopolstruktur blir det än viktigare att det finns möjligheter 

för nya aktörer att ta sig in på marknaden, för att på så sätt bibehålla en bra konkurrensnivå 250.  

7.3.1 Potentiella aktörer 

Basel II leder till att ytterligare ett inträdeshinder till bankmarknaden tillkommer i form av ett 

införande av ett rigoröst regelverk, vilket gör det svårare för nya aktörer, utan en redan befintlig 

verksamhet, att etablera sig på marknaden. Antalet sådana aktörer kommer därför antagligen på 

sikt att minska på den svenska bankmarknaden, vilket i sin tur leder till att konkurrensen kan 

komma att försämras. 

 

Det kommer i framtiden att bli svårare för helt nya aktörer att ta sig in på marknaden, och nya 

nischbanker kommer antagligen att behöva vara nischade inom ett specifikt avgränsat område för 

att hålla nere kostnaderna så mycket det går. Vill en ny aktör konkurrera om lågriskkunder 

kommer det i princip vara omöjligt då detta mer eller mindre kräver en tillämpning av IRK-

metoder. Dels kostar detta för mycket pengar för en ny, och då ofta liten, aktör att klara av och 

dels krävs att tillgång inom organisationen finns till historiska data 251, vilket självklart inte är 

möjligt för en helt ny aktör att ta fram. På grund av detta kommer nya banker generellt sett att bli 

mer eller mindre tvungna att starta med schablonmetoden, vilket gör att de antagligen kommer 

att få vända sig till kunder som innebär en hög risk. Det finns således utrymme för fler nischade 

utlåningsbolag, som riktar sig mot detta segment, att etablera sig på marknaden i framtiden.  

 

Den potentiella konkurrensen kan snarare, än för helt nya aktörer, komma att öka genom den 

möjlighet som finns för flertalet av nischbankerna som idag verkar inom ett mycket begränsat 

antal affärsområden eller segment att i framtiden gå in på någon ytterligare delmarknad. På det 

sättet ökar konkurrensen inom dessa områden, men vilka områden det rör sig om kommer med 

största sannolikhet bero på vilka metoder som valts inom ramarna för Basel II och vilka 
                                                 
249 Scherer & Ross (1990) 
250 ECON (2007); Claessens & Laeven (2004)  
251 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
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kundgrupper banken riktar sig mot. I och med Basel II kommer det att bli lättare för bankerna att 

veta vilka geografiska marknader och vilka kundområden som är mest lönsamma och då också 

vilka de ska gå in på i framtiden, i alla fall för de banker som tillämpar interna riskklassificerings-

metoder och har lyckats implementera en riskbaserad styrning inom organisationen.  

 

I den internationella debatten har problem identifierats där man ser Basel II som ännu ett 

inträdeshinder och då speciellt för mindre banker som inte ingår i en redan etablerad koncern.252  

Då Basel II är ett harmoniserat regelverk kan det dock underlätta för redan befintliga banker att 

etablera sig på internationella marknader, då de redan har den infrastruktur och arbetar efter de 

metoder som krävs vilket på sikt kan leda till att antalet utländska banker i större utsträckning än 

tidigare kommer att etablera sig på den svenska bankmarknaden. Om den svenska marknaden är 

intressant för utländska banker är dock svårare att säga någonting om. Då Sverige har relativt låga 

kreditrisker generellt sett kan den svenska marknaden vara en intressant delmarknad för många 

utländska aktörer. Samtidigt pekar dock mycket på att marginalerna pressas allt mer inom dessa 

områden vilket kan leda till motsatt effekt, speciellt i kombination med att den svenska 

marknaden är så pass liten att det inte heller går att få tillräcklig volym i dessa affärer för att nå 

lönsamhet genom detta. Bristen i kundrörlighet som råder på marknaden 253 kan också den leda 

till att utländska banker drar sig för att vidga sina verksamheter till att innefatta även Sverige.  

 

Den svenska tillsynsmyndigheten är relativt hård i sina bedömningar varför utländska banker, om 

de ska in på den svenska marknaden, antagligen till en början kommer att välja att starta en filial i 

landet snarare än ett dotterbolag, då bankerna genom att göra detta undviker att gå under 

Finansinspektionens kontroll 254. Regelverket skulle också kunna tänkas göra det lättare för 

utländska banker att bedöma om det finns marginalfel på den svenska marknaden och därmed 

också outnyttjade källor till vinster. Då svenska bankkunder generellt sett är negativt inställda till 

att utländska banker ska etablera sig på den svenska bankmarknaden 255 finns möjligheten att 

utländska banker istället väljer att inträda på marknaden via uppköp av svenska redan existerande 

banker. Genom att göra detta kringgås också i viss mening problematiken i kunders ovilja att byta 

bank. Teoretiskt sett skulle utländska banker som väljer att gå in på den svenska bankmarknaden 

                                                 
252 McKinsey&Company (2006) 
253 Ibid 
254 www.bolgasverket.se [2007-04-20] 
255 KPMG (2004) 
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genom att till exempel köpa upp en hel bolånestock också kunna finansiera detta köp genom de 

effekter det kan ha på sjunkande kapitalkrav som följd av förvärvarens interna riskmodeller.  

 

Om de utländska bankerna väljer att köpa upp svenska banker kommer eventuellt antalet aktörer 

på marknaden att minska, vilket i sin tur kan leda till minskad konkurrens. Ett av syftena med det 

nya regelverket är dock att det ska förbättra konkurrensen internationellt sett 256. Om 

konkurrensen i och med detta försämras eller inte beror på hur förhållandet mellan de aktörer 

som finns på marknaden ser ut 257. Dessa kan ju förbättra sin konkurrensställning och därmed 

också förbättra konkurrensen på marknaden, även om det faktiska antalet banker är färre.  

7.3.2 Befintliga aktörer 

Förutsättningarna för redan existerande aktörer att konkurrera på den svenska bankmarknaden 

har redan förändrats i och med införandet av Basel II och kommer med största sannolikhet att 

förändras ytterligare. Många av nischbankerna har tidigare haft en tydlig lågkostnadsstrategi där 

de söker konkurrera med de större bankerna genom att erbjuda innovativa tekniska lösningar 

och mer effektiva processer med lägre priser som följd 258. Det sistnämnda har i mångt och 

mycket antagligen varit en nödvändighet med tanke på de brister som finns i kundernas rörlighet 

samt att det som oftast faktiskt får dem att byta bank är just priser och bra Internetlösningar, 

precis vad som kommit att bli många nischbankers signum.  

 

Basel II har inneburit att en stor del av bankernas utvecklingsbudget tas i anspråk, vilket innebär 

att många inte har samma möjlighet att hela tiden ligga steget före gällande sådana aspekter som 

till exempel Internetlösningar. Detta åsidosättande av annan utveckling har självklart gällt alla 

banker, varför de vinster som vissa banker kan göra och har gjort genom att använda mer 

avancerade metoder för såväl kreditrisker som operativa risker kan komma att påverka en banks 

konkurrenssituation. Då kan kapital frigöras som sedan kan användas till annat, som just till 

exempel utvecklingsarbete.  

 

För de nischbanker som tidigare konkurrerat med just låga kostnader och effektiva processer kan 

Basel II komma att leda till en svagare konkurrensposition vid användandet av en 

schablonmetod för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker av fler skäl än den påverkan detta 
                                                 
256 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
257 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
258 Wanek (2006) 
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kan ha för bankernas möjlighet att konkurrera med pris. Regelverket kan nämligen skapa 

effektiva processer och kostnadsmedvetenhet i samtliga banker vilket gör fördelen svagare för de 

banker som idag redan försöker utnyttja den, vilket nu kommer att ske i snabbare takt än det 

annars hade gjort. Genom att vissa banker valt mer avancerade metoder för beräkning av 

operativa risker, som IRK-bankerna generellt sett har, kan detta också tänkas leda till ytterligare 

en effektivisering som gynnar dessa aktörer gentemot de övriga även på sikt. 

 

För banker som verkar på mer konkurrensutsatta marknader med hög andel lågriskkrediter 

kommer det antagligen att bli viktigare att knyta till sig en större andel av kunden då marginalerna 

på dessa marknader sjunker samtidigt som mycket finns att tjäna på det minskade kravet på 

kapital, vilket visar sig i det markerade området till vänster i figuren nedan. Detta faktum kan göra 

det svårt att nischa sig inom de områden som främjas av risksegmentering av marknaden. Det 

kan hända att nischbanker därför kommer att försvinna inom vissa områden. Är en bank dock 

mycket nischad, som till exempel inom endast affärsområdet bolån, men stor inom detta område, 

behöver inte en IRK-metod vara vare sig speciellt dyr eller komplicerad att implementera, men 

den kommer att vara nödvändig för att kunna konkurrera om lågriskkunderna. Då dessa 

marknader präglas av sjunkande marginaler kommer de ändå att bli mindre intressanta att verka 

inom för en nischaktör som inte har rätt förutsättningar att få volymer som kompenserar för 

detta och risken för att en befintlig sådan aktör blir uppköpt ökar också markant. En viss storlek 

krävs således här. Viktigt att poängtera är också att en nischbank inte måste vara detsamma som 

en liten bank.  

 

 
Figur 12: Utrymme för potentiella vinstområden 
 

För övriga nischbanker på marknaden är en ökad grad av positionering utifrån risk en möjlig väg 

att ta om de vill fortsätta verka med bibehållen konkurrenskraft på marknaden. Att vissa kan 
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komma att tvingas ta högre risker har också uppmärksammats i den internationella debatten 259. 

En nischbank som tillämpar schablonmetoden har mycket att vinna gentemot IRK-bankerna 

inom dessa segment, vilket visar sig i det rutade området till höger i figuren. De banker som inte 

är villiga att göra detta kommer på sikt antagligen att tvingas gå mot en IRK-metod om de inte 

ska tvingas byta konkurrensstrategi. En fara finns dock här i att många av de transaktioner banker 

gör med motparter med sämre kreditvärdighet skulle hamna hos bankerna som tillämpar 

schablonmetoden för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker, medan IRK-bankerna skulle ta 

hand om de bra krediterna. Det skulle innebära att de banker med den bästa riskhanterings-

förmågan inte tar hand om de mest problematiska krediterna, vilket regelverket skulle önska. Om 

många nischaktörer som utnyttjat denna nya positioneringsstrategi får problem med dessa 

krediter och därav också problem att hålla den egna verksamheten igång är detta något som skulle 

kunna få en konkurrenspåverkan. Skulle detta hända finns risk att kundrörligheten skulle minska 

ytterligare, då konsumenter generellt sett inte vågar vända sig till denna typ av aktörer, vilket 

bland annat redan visat sig i effekterna av den avreglering som gjordes 2004 och innebar att andra 

än banker fick ta emot inlåning från allmänheten 260. Förtroende är också generellt sett viktigt för 

svenska bankkunder 261, vilket också kan påverka de risker som finns att en banks fallissemang 

drar med sig andra på grund av minskat förtroende från kunderna.  

 

På senare tid har allt fler konsolideringar skett på den svenska bankmarknaden 262. Det empiriska 

materialet har visat på en förväntning att denna trend kommer att fortsätta och stärkas ytterligare, 

då det blir lättare att gå samman även över landsgränserna, bland annat som en följd av Basel II. 

Att samtliga banker nu också tvingas att ha bättre kontroll över sina risker kan även det 

underlätta ett sammangående eller ett uppköp. Riskbedömningar från förvärvarens sida eller de 

företag som planerar ett sammangående, är en av de viktigaste aspekterna att se till innan det sker. 

Dessa bedömningar kommer med största sannolikhet att förenklas i och med regelverkets 

införande, vilket torde vara anledningen till att Basel II-införandet driver på konsolideringarna i 

branschen. Dessutom kan det faktum att Basel II kan komma att innebära så pass höga 

kostnadsnivåer, att vissa mindre banker har svårt att klara av dem, också öka andelen uppköp. 

 

                                                 
259 Hakener & Schnabel (2006) 
260 ECON (2007) 
261 Zineldin (1996) 
262 Report from the Nordic competition authorities (2006) 
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I det empiriska materialet har synpunkter också framkommit att regelverket kan bidra till att 

komplicera detta förfarande i de fall de aktuella bankerna använder olika system för att mäta sina 

risker i banken, då det kan bli svårt att sammanfoga dessa. Komplikationer till följd av olika 

system borde dock ha sekundär betydelse i förhållande till betydelsen av förenklade och 

förbättrade riskbedömningar, åtminstone när det gäller uppköp, då det i första hand är detta som 

ligger till grund för vilka fördelar det förvärvande företaget ser med den specifika affären. Denna 

problematik blir med största sannolikhet större vid ett sammangående.   

 

Ytterligare en aspekt som kan komma att påverka konkurrensen är det faktum att det inte bara är 

banker som verkar på den svenska bankmarknaden, utan till exempel också värdepappersbolag, 

som då inte beläggs med samma krav. Vissa av dessa har förvisso övergått till att bli banker, men 

de torde ändå inte alls ställas inför samma affärsmässiga problem i och med införandet av Basel 

II som många av de andra nischbankerna. Dessa aktörer skulle kunna tänkas få en starkare 

ställning på marknaden, oberoende av vald metod, mycket på grund av att kapitalkraven ändå kan 

minskas markant i och med att till exempel andra tillgångar än som tidigare var möjligt kan räknas 

som säkerheter, till exempel aktier 263.  

 

Sammantaget kommer införandet av Basel II med största sannolikhet att leda till ett färre antal 

aktörer på den svenska bankmarknaden. Regelverket kommer antagligen att leda till färre 

nyetableringar från helt nya aktörer, även om antalet värdepappersbolag som ombildas till banker 

kan komma att öka. Utöver detta kan ett harmoniserat regelverk underlätta för utländska aktörer 

att etablera verksamhet i Sverige, men antagligen kommer intresset för den svenska marknaden 

inte vara så stort annat än genom uppköp av redan befintliga verksamheter. Konsoliderings-

graden förväntas således att öka, vilket också pekar på ett färre antal aktörer på marknaden. 

7.3.3 Ett minskat antal aktörer 

Om det i framtiden blir ett färre antal banker på marknaden, vilket är en sannolik konsekvens av 

Basel II och de trender som råder på marknaden i övrigt, kan den ökade genomlysningen som 

Basel II innebär komma att få en större betydelse för konkurrensen på marknaden i stort. 

Genomlysningen, som tydliggör bankers riskmått och risknivåer 264, kommer att göra det lättare 

för banker att övervaka sina konkurrenter, vilket därför skulle kunna förstärka oligopolet då detta 

                                                 
263 Finansinspektionens rapportserie 2001:1 
264 Ibid 



Basel II ur ett konkurrensperspektiv 
 

7. Analys 
___________________________________________________________________________ 
 

86 

kan göra det än lättare för aktörerna att prissätta efter dem 265. Därav torde betydelsen av att ha 

fler aktörer med interna riskklassificeringsmetoder som verkar på marknaden att öka. Att det 

finns nischbanker som i hög utsträckning fortsätter att konkurrera med pris, är viktigt för att 

detta inte ska bli ett av resultaten av regelverkets införande.  

 

Då införandet av Basel II förväntas leda till ytterligare ett inträdeshinder på marknaden är det en 

viktig del i det väntade minskade antalet aktörer, vilket också torde leda till en tydligare 

oligopolmarknad 266 som är ett ytterligare steg ifrån perfekt konkurrens. Lika viktigt som det 

faktiska antalet konkurrerande aktörer på marknaden är dock storleksförhållandet mellan dessa 

aktörer samt i vilken mån de verkar självständigt på den avgränsade marknaden 267. Då befintliga 

nischbanker kan komma att gå in på någon ytterligare delmarknad, kan detta öka konkurrensen 

på just dessa marknader, även om det faktiska antalet aktörer minskar. 

 

7.4 Storleksförhållandet mellan marknadens aktörer  

Den svenska bankmarknaden domineras i dag av fyra storbanker.268 Det är viktigt att det på en 

bankmarknad verkar ett antal större aktörer så att möjlighet finns att finansiera stora lån framför 

allt till stora företag 269. Det finns dock en risk med den struktur som idag råder på den svenska 

bankmarknaden där ett fåtal större aktörer är verksamma, i att de får för stor makt att själva 

påverka marknaden vilket i sin tur kan leda till en försämrad konkurrens. Att det finns aktörer på 

marknaden som är tillräckligt stora för att utmana dessa är avgörande för konkurrensen, men 

dessa får inte heller vara för få. 270 

 

Den internationella debatt som figurerat rörande Basel II:s påverkan på inhemska konkurrens-

förhållanden har främst berört skillnader som kan uppstå till följd av bankers storlek och därmed 

också möjlighet att implementera mer avancerade riskberäkningsmetoder 271. I denna studie är 

detta också något som verifierats i och med att problemet med att bära kostnader för 

implementeringen av regelverket i vissa fall drivit de mindre bankerna att välja enklare metoder. 
                                                 
265 Scherer & Ross (1999) 
266 ECON (2007) 
267 Stadskontorets rapportserie 1995:5 
268 Konkurrensverkets rapportserie 2006:4; Finansinspektionens rapportserie 2006:14 
269 ECON (2007) 
270 ECON (2007); Konkurrensverkets rapportserie 2006:4 
271 www.cio-asia.com [2007-04-20]; Hakener & Schnabel (2006); Report from the Nordic competition authorities 
(2006); www.apra.gov.au [2007-04-25]; www.globalfinance.org [2007-04-27] 
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Implementeringskostnader som hos en stor IRK-aktör kan bäras av 1 000 000 kunder, ska hos en 

liten IRK-aktör bäras av 10 000 kunder. För att en liten bank ska klara denna kostnad krävs 

därför enorma kostnadsbesparingar eller intäktsökningar i kompensation, vilket knappast kan ses 

vara realistiskt. Det kommer därför att bli svårare för dessa aktörer att konkurrera på samma 

villkor som de banker som kan använda sig av de mer avancerade metoderna, speciellt inom 

affärsområden så som bolån.  

 

Att lyckas implementera Basel II framgångsrikt i system och riskbaserad styrning, är en av de 

faktorer som kommer leda till att vissa banker gynnas i och med regelverkets införande. För 

större aktörer som har de resurser som krävs för att ha möjlighet att implementera IRK-

metoderna kommer detta att vara till deras fördel. Denna studie och tidigare internationella 

studier 272 har främst pekat på nackdelar med att i Basel II-sammanhang vara en liten bank. Dock 

kan tänkas att även fördelar kan komma ur detta som till exempel att det kan vara lättare för en 

liten bank att styra om sin verksamhet till en mer differentierad prissättning än det är för en 

större aktör, vilket dock kräver någon typ av intern riskklassificeringsmetod. För banker som är 

mycket nischade kan det ändå tänkas vara möjligt att implementera IRK-metoder utan att 

kostnaderna för detsamma blir orimligt höga. För de banker som har möjlighet att införa dessa 

system kommer dock tillsynen att öka då det ställer högre krav på rapporteringen, vilket kan 

komma att bli mer påtagligt resursmässigt för en liten bank än en större aktör.  

 

I och med att regelverket leder till en mer riskkänslig prissättning kommer vikten av stor-

driftsfördelar antagligen att öka vilket troligtvis kommer att gynna de större aktörerna samt de 

banker som har en väldigt nischad verksamhet och då ändå kan dra fördelar av sin storlek inom 

ett visst avgränsat område. Problem som har identifierats med att vara en medelstor bank är om 

de arbetar inom flera affärsområden varav några mer eller mindre kräver en implementering av 

IRK-metoderna. Det blir relativt omsättningen en väldigt stor kostnad för dessa banker i 

förhållande till den relativa kostnaden för större och mer nischade banker. Följaktligen kommer 

det att bli viktigare för dessa banker att antingen växa eller bli mer nischade då det kommer att 

vara svårt för dem att behålla sin konkurrenskraft med den storlek de har idag.  

 

                                                 
272 www.cio-asia.com [2007-04-20]; Hakener & Schnabel (2006); Report from the Nordic competition authorities 
(2006); www.apra.gov.au [2007-04-25]; www.globalfinance.org [2007-04-27] 
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Skillnader mellan små och stora banker kan i ett vidare perspektiv leda till en mindre effektiv 

konkurrens på bankmarknaden då många helt nya aktörer undanhålls från denna i och med att de 

ofta är små och inte har de resurser som krävs för att kunna gå in och konkurrera på densamma. 

För att kunna vara en fullsortimentsbank krävs ett relativt stort kapital 273 varför nya banker måste 

börja i en mindre skala. Det kommer också att bli allt viktigare för små banker att hitta en nisch 

att verka inom om banken konkurrerar med pris. Att bara vara en liten bank utan en nischad 

verksamhet kommer med det nya regelverket att bli svårt då de kommer att få börja med 

schablonmetoden för kreditrisker och då inte kunna konkurrera på samma villkor på alla 

marknader. Samtidigt finns en risk om verksamheten är för nischad, beroende på inom vilket 

affärsområde, att bli uppköpt av en större aktör. Om små aktörer missgynnas skulle detta också 

innebära en sämre konkurrens på marknaden med en allt starkare oligopolstruktur, där färre 

större aktörer dominerar på marknaden.  

 

Storleksförhållandet mellan bankerna på den svenska bankmarknaden kan följaktligen komma att 

förändras. De banker som idag är av medelstor storlek kommer att behöva växa eller nischa sin 

verksamhet tydligare för att klara av den nya konkurrenssituationen på marknaden. Banker av 

denna storlek kan heller knappast byta konkurrensstrategi. Regelverket kommer dock att gynna 

de banker som är mycket nischade men för den skull inte är små. De kommer utifrån sin 

verksamhet välja de mest lämpliga metoderna inom ramen för regelverket och antagligen ha lätt 

för att attrahera kunder samtidigt som kostnader för implementering, underhåll och kontroll 

kommer att vara lägre än för de banker som är verksamma inom flera affärsområden, trots övriga 

fördelar de har av att vara stora.  

 

                                                 
273 Konkurrensverkets rapportserie 1999:2 
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8 SLUTSATS 
I detta avsnitt redogörs för studiens resultat utifrån de inledande 
problemfrågorna, vilket leder fram till ett besvarande av studiens 
syfte. Slutligen ges förslag på fortsatta studier.  

 

 

8.1 Undersökningens resultat 

Denna studie har syftat till att beskriva den förväntade effekten som införandet av Basel II 

kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. För att kunna 

besvara detta syfte inleds kapitlet med en kort presentation av undersökningens resultat utifrån 

de problemfrågor som inledningsvis ställdes. 
 

 

▪ Vilka aspekter i det nya regelverket kan komma att få en påverkan på 
konkurrensen på den svenska bankmarknaden? 

 

Trots att avsikten med Basel II är att det ska vara ett konkurrensneutralt regelverk öppnar 

möjligheten att använda sig av olika metoder inom ramarna för regelverket också upp för att 

detta kan leda till effekter som påverkar konkurrensen på marknaden.  

 

Den aspekt i regelverket som kan komma att få störst påverkan på konkurrensen är det faktum att 

bankerna tillåts använda olika metoder för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker, vilket 

öppnar för en mer riskdifferentierad prissättning på marknaden. Möjligheten att göra detta på ett 

effektivt sätt är störst för de banker som valt att använda sig av interna riskklassificeringsmetoder 

för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker. Den metod en bank väljer kommer i ett vidare 

perspektiv att påverka dess beteende och möjligheter att konkurrera effektivt på marknaden.  
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Om alla banker skulle ha samma förutsättningar, att utifrån sin egen strategi och verksamhet, 

välja vilken av dessa metoder de ville använda skulle denna aspekt vara mindre viktig. Den andra 

aspekt som kan komma att få betydelse för konkurrensen är dock de kostnader som en 

implementering och tillämpning av regelverket medför. Dessa kan slå hårt mot mindre aktörer på 

marknaden som inte har tillräckliga volymer för att bära upp dessa kostnader. Kostnaderna kan 

också fungera som ytterligare inträdeshinder på marknaden. Denna aspekt påverkar således 

marknadsstrukturen på sikt. Marknadsstrukturen och bankers beteende kommer också att 

påverkas av varandra.  
 

 
 

Figur 13: Konkurrenspåverkande aspekter i Basel II 
 

▪ Vilken påverkan har regelverket på nischbankernas förmåga att 
konkurrera på ett effektivt sätt och påverkas olika banker på skilda sätt? 

 

Studiens resultat har visat på att det är svårt att säga något generellt om nischbankernas förmåga 

att konkurrera på ett effektivt sätt efter införandet av Basel II, då denna är beroende av en rad 

olika särdrag hos nischbankerna i form av befintliga konkurrensstrategier, kreditportföljer, vilka 

och hur många affärsområden bankerna verkar inom samt deras storlek och ägande.  

 

Konkurrensstrategi: De nischbanker som har mest att vinna eller förlora på införandet av Basel 

II är de som idag konkurrerar med pris, på grund av de effekter regelverket förväntas ha på pris-

sättningen och dennas påverkan på kundernas beteende. Banker som riktar sig till en bred 

kundgrupp måste också ha förutsättningar för att kunna tillämpa differentierad prissättning och 

inte erbjuda samma pris till alla. De riskerar annars att tappa alla bra kunder.  
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Kreditportfölj: De nischbanker som redan idag riktar sig mot kunder med högre risk kan 

kapitaltäckningsmässigt tjäna på att tillämpa schablonmetoden. För de banker som konkurrerar 

om lågriskkunder blir det generellt sett mer kritiskt att använda IRK-metoderna.  

 

Affärsområden: Nischbanker som endast verkar inom affärsområden som inte innefattar 

kreditgivning kommer inte att påverkas nämnvärt av att olika riskberäkningsmetoder används på 

marknaden. För nischbanker som allt mer går mot att vara fullsortimentsbanker och då verkar 

inom flera affärsområden, kan beslutet om vilka metoder som ska användas bli mest kritiskt och 

också viktigast. För en mycket nischad verksamhet inom ett område som innefattar kreditgivning 

till kunder med låg risk behöver IRK-metoderna varken vara speciellt dyra att implementera eller 

underhålla, om än nödvändiga. 

 

Storlek: För små nischbanker är det i princip omöjligt att klara av de kostnader som mer 

avancerade system kräver. Även om banken väljer de enklaste metoderna för riskberäkningar 

tillkommer ändå kostnader som banken inte tidigare haft, då främst av administrativ art. Detta är 

också det viktigaste särdraget ur ett konkurrensperspektiv. 

 

Ägarstruktur: Nischbanker som är publika aktiebolag har ett större avkastningskrav på det egna 

kapitalet och därmed mest att förlora på att inte använda IRK-metoder inom ramen för 

regelverket. Ingår banken i en koncern där andra banker ingår kan den oavsett övriga aspekter bli 

mer eller mindre tvingad att använda än den ena eller den andra metoden för att samma metoder 

ska användas inom hela koncernen. De banker som är ekonomiska föreningar påverkas mycket 

lite av det minskade kapitalkrav som en IRK-metod innebär.  

 

▪ Vilken betydelse kan valet av beräkningsmetoder inom ramen för Basel II 
få för bankers möjlighet att konkurrera inom skilda kundsegment och 
affärsområden? 

 

Metoderna för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker är det som främst förväntas påverka 

konkurrensen på bankmarknaden. Därför är det bankers förmåga att kunna verka inom affärs-

områden som omfattar kreditgivning till olika typer av kundsegment som kommer att beröras av 

den möjlighet som finns för dem att tillämpa olika beräkningsmetoder för just kreditrisker.  
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Figur 14: För-, och nackdelar med olika beräkningsmetoder inom kreditgivning till olika kundsegment 
 

För nischbanker som vill konkurrera med pris om lågriskkunder inom kreditgivning kommer en 

tillämpning av IRK-metoder mer eller mindre att vara en nödvändighet. Att verka på bolåne-

marknaden kommer i stort sett att vara omöjligt utan en sådan metod om bankerna inte väljer att 

förmedla lån från ett annat institut som tillämpar en sådan metod. Annars måste banker som 

tillämpar schablonmetoden ha egna interna metoder som gör det möjligt att ändå sätta 

riskdifferentierade priser samt inte påverkas nämnvärt av att tvingas hålla ett högre kapital.  

 

Nischbanker som väljer att använda sig av schablonmetoden kommer att ha ökade möjligheter att 

positionera sig utifrån risk och då vända sig allt mer till de kunder som innebär högre risker. Här 

kommer en fördel till och med att finnas gentemot de företag som tillämpar IRK-metoder då 

kapitalkravet för högriskkunderna i denna metod bli högre än för samma kunder inom ramen för 

schablonmetoden. Dock kommer IRK-banker ha bättre förutsättningar att prissätta korrekt för 

dessa krediter, vilket gör dessa aktörer mer stabila. Dessa banker kommer dock att behöva få 

större volym i lågriskkrediterna för att kompensera för sjunkande marginaler. 

 

▪ Hur förväntas Basel II påverka utseendet på den svenska bankmarknaden 
och vilken roll kommer nischbankerna att spela på denna marknad? 

 

Basel II kommer med största sannolikhet att innebära ännu ett inträdeshinder på den svenska 

bankmarknaden och med största sannolikhet kommer antalet aktörer på denna i framtiden att 

minska. Dock kan redan befintliga aktörer komma att verka inom fler affärsområden om än inte 
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inom alla kundsegment, och svårigheter för nya aktörer att konkurrera om kunder med låg risk 

öppnar upp marknaden för utlåningsbolag som riktar sig till kunder med högre risk.  

 

Den marginalpress som regelverket förväntas leda till inom de områden som kan tänkas göra den 

svenska marknaden intressant för utländska aktörer torde, sammantaget med marknadens ringa 

storlek, innebära att regelverket i sig inte innebär att många av dessa aktörer kommer att ta sig in 

på marknaden, trots att detta förenklats i och med regelverksharmoniseringen.  Nischade banker 

som verkar inom intressanta områden och som har svårighet att bära de högre kostnader 

regelverket innebär löper här en större risk att bli uppköpta.  

 

Med största sannolikhet kommer storleksförhållandena mellan befintliga aktörer att utjämnas, 

även om antalet aktörer minskar. För att detta ska ske måste dock många av de nischbanker som 

idag verkar på marknaden tydligare nischa sig inom ett område för att få volym inom detta. Att 

vara en nischbank i ordets rätta bemärkelse kan således komma att bli viktigare och vanligare i 

framtiden. Riktigt små banker kommer att få det svårt att överleva på den svenska marknaden.  

 

8.2 Besvarande av studiens syfte 
 

Syftet med denna studie har varit att beskriva den förväntade effekt införandet av Basel II 

kommer att ha på nischbankernas ställning på den svenska bankmarknaden. Nischbankerna har 

en viktig roll för konkurrenssituationen på marknaden idag och studien har visat på att dessa 

banker har goda möjligheter att fortsätta konkurrera på ett effektivt sätt även efter regelverkets 

införande, om än på ett annorlunda sätt och efter andra förutsättningar. 

 

Några av de första nischbankerna som verkade på den svenska marknaden har allt mer gått mot 

att vara fullsortimentsbanker. Dessa banker kommer antingen tvingas att växa för att klara av de 

kostnader som de nödvändiga IRK-metoderna kräver, alternativt nischa sig mer än vad många av 

dem nu gör för att på så sätt få volym i sina portföljer och utifrån det ha möjligheten att välja de 

metoder inom ramen för Basel II som passar den egna verksamheten bäst. Det finns även 

utrymme för mindre nischbanker att positionera sig inom nya områden såsom inom kreditgivning 

till kunder med hög risk, alternativt attrahera nya marknadssegment med andra konkurrens-

strategier än pris. För de nischbanker som konkurrerar med annat än pris, eller inom marknader 
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som inte innefattar kreditgivning, kommer konkurrensen inte nämnvärt att förändras. 

Nischbankerna kommer dock antingen att behöva tillämpa en riskdifferentierad prissättning eller 

konkurrera med annat än pris för att kunna överleva på marknaden.  

 

Det finns fördelar i att vara en nischbank, oavsett storlek, mot att bara vara en liten bank efter 

införandet av Basel II. Regelverket leder nämligen till fördelar för de aktörer som antingen är 

riktigt stora eller riktigt nischade och då kan få volym inom ett område, speciellt om banken 

konkurrerar om lågriskkunder. En aktör som nischar sig mot högriskkunder behöver inte samma 

volymer då marginalerna här är högre, men måste vara nischad för att fortsatt kunna använda 

mindre kostnadskrävande beräkningsmetoder utan att tappa konkurrensmässigt på detta.  

 

Då Basel II innebär ytterligare ett inträdeshinder på marknaden kommer de som redan är 

etablerade på den svenska bankmarknaden att få en stabilare position, vilket gynnar redan 

befintliga aktörer. Nischbankerna kommer därför med största sannolikhet att fortsatt spela en 

viktig roll som utmanare till marknadens stora aktörer, speciellt då regelverkets införande kan 

antas påverka kundrörligheten positivt. För de nischaktörer som utnyttjar sin fulla potential inom 

ett avgränsat område innebär regelverket till och med bättre möjligheter att konkurrera på ett 

effektivt sätt om de klarar av att utnyttja regelverkets fördelar och göra dem till sina egna.  

 

8.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie har väckt en rad frågor utöver de som undersökningen mer specifikt har sökt 

besvara, frågor som kretsat såväl kring konkurrens som kring finansiell stabilitet. Flera av dessa 

skulle också kunna tänkas ligga till grund för vidare studier inom dessa områden.  

 

En central fråga i denna studie har varit hur man på bästa sätt bedömer vad som är bra 

konkurrens på en marknad, och då mer specifikt på bankmarknaden. Den teoretiska referens-

ramen saknar egentliga konkurrensvärderingsmodeller. Går det att ta fram en sådan modell för en 

avgränsad marknad? Vilka svårigheter finns med att ta fram en sådan modell? 

 

Basel II är ett regelverk vars konkurrenspåverkande effekter ännu inte uppdagats till fullo. Denna 

studies resultat bygger på förväntningar och antaganden om en framtid, som de facto också skulle 

kunna verifieras eller dementeras när ett verkligt utfall går att mäta. Hur kommer det att se ut om 
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ett antal år? Kommer nischbankernas ställning på marknaden ha förändrats på det sätt som 

resultatet av denna studie pekat på? Kommer små banker att överleva Basel II? Vad betyder det 

för konkurrensen och kunderna?  

 

När studier görs kring konkurrensen på bankmarknaden specifikt är kundrörligheten ett ständigt 

återkommande problemområde som berörs. Kommer effekterna av en mer riskdifferentierad 

prissättning bli så stora på kundrörligheten som förväntningarna i denna studie har visat på? Är 

en ökad kundrörlighet bara bra? Vad betyder detta för den finansiella stabiliteten? 

 

Basel II kommer med största sannolikhet innebära att styrningen inom de organisationer som 

tillämpar regelverket kommer att förändras. Kommer en mer riskbaserad styrning vara olika svår 

att implementera i olika typer av banker? En intressant studie här skulle kunna vara att se hur 

olika organisationsstrukturer lyckas genomföra denna förändrade styrning. Gynnas en viss 

organisationsstruktur? Vilken betydelse kommer detta att få för möjligheterna att behålla en stark 

och stabil position på marknaden? 

 

Detta är några av de frågor som väckts under arbetets gång, men det finns oändligt många fler. 

Förhoppningen är också att studien inspirerar läsare att även finna egna frågor som vidare 

undersökningar kan besvara. 
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BILAGA 1  
BANKER PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN 
 
 
Storbanker 
HANDELSBANKEN 
Nordea 
SEB 
SWEDBANK 
 

Nischbanker 
Avanza 
EKOBANKEN 
FOREX BANK 
HQ Bank 
ICA BANKEN 
IKANOBANKEN 
JAK MEDLEMSBANK 
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 
NORDNET BANK 
RESURS BANK AB 
SKANDIABANKEN 
Statshypotek bank (Ägs av Handelsbanken) 
 

Utländska banker  
ABN AMRO Bank, filial 
AS Pareks banka, Lettland, filial 
Bangue Invik, filial 
Bank2 Bankaktiebolag 
Bank of Scotland  
Calyon Bank, filial 
Carnegie Investment Bank 
Citibank, filial 
CitiFinancial Europe, filial 
Danske Bank, filial  
Deutsche bank, filial 
Dexia Crédit Local, filial 
DnB NOR Bank, filial 
EFG Investment Bank 
Eurohypo AG, filial 
Evli Bank, filial 
FCE Bank, filial 
 

 
FIH Erhvervsbank A/S, filial 
Fortis Bank, filial 
GE Money Bank 
HSBC bank, filial 
HSH N Bank, filial  
Hypo Real Estate Bank Int. filial 
Kaupthing Bank Sverige 
Sampo Bank, filial 
Santander Consumer Bank, filial 
Teller AS, filial 
The Royal Bank of Scotland, Nordic filial 
Toyota Kreditbank, filial 
UBS Switzerland, filial 
UBS Limited UK, filial 
 
 

Övriga banker på marknaden 
utgörs av lokala sparbanker 
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BILAGA 2  
INTERVJUFRÅGOR FINANSINSPEKTIONEN 
 
 

REGELVERKET I STORT   

1. Uppfyller regelverket sitt syfte att främja den finansiella stabiliteten, motverka att finansiella kriser 
uppstår samt att bibehålla konkurrensen på den finansiella marknaden?  

 

2. Vilka aspekter i regelverket kan tänkas komma få störst påverkan på konkurrensen på 
bankmarknaden?  

 

3. Vilka positiva effekter förväntas regelverket generera?  
 

4. Kommer alla banker att uppleva positiva effekter, eller är regelverket ett nödvändigt ont för vissa?  
 

5. Kostnaden för implementeringen av Basel II är signifikant för bankerna. Är dessa kostnader 
proportionerliga mot de förväntade positiva effekterna för alla banker?  

 

6. Vilka är de eventuella bristerna i regelverket; generellt och med hänsyn till nischbankers 
konkurrenskraft?  

 

PELARE I  
 

7. Vilka för-, respektive nackdelar kan finnas med en hög kapitaltäckningsgrad sett ur ett 
konkurrenshänseende?  

 
Kreditrisker 
 

8. Vilka banker är idag godkända för att använda IRK-metoderna?  
 

9. Vilka för- och nackdelar finns med schablonmetoden respektive IRK-metoderna?  
 

10. Vissa menar att IRK-metoderna kommer att innebära ett lägre kapitalkrav än tidigare och att 
schablonmetoden kommer att innebära ett högre, stämmer detta?  

 

11. Tanken bakom internratingmetoderna är att instituten ska använda sig av egna bedömningar, detta 
skulle förutsätta att instituten har tillgång till interna PD för samtliga kreditsegment vilket de 
mindre instituten ofta inte har. Vad innebär detta i praktiken för de mindre bankernas möjlighet 
att kvalificera sig för användande av internratingmetoder?  

 

12. Kan man i framtiden verka med bibehållen konkurrenskraft på alla marknader, till exempel 
bolånemarknaden med en schablonmetod för beräkning av kreditrisker?  

 
Marknadsrisker 
 

13. Påverkar marknadsriskens inslag i regelverket nischbankerna och storbankerna på olika sätt, 
varför/varför inte?  

 
Operativa risker  
 

14. Hur ser ni på relevansen av införandet av operativ risk vid beräkning av kapitaltäckningsgraden?  
 

15. Vad spelar det nya inslaget med att operativa risker också beläggs med ett kapitalkrav för roll ur 
konkurrenshänseende?  

 

16. Hur skiljer sig denna risk åt mellan större banker och nischbanker?  
 

17. Hur avgörande kommer valet av beräkningsmetod för operativa risker uppskattningsvis bli för det 
totala kapitalkravet?  
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18. Förväntas alla banker med tiden använda sig av internmätningsmetoden?  
 

19. Påverkar en banks storlek och verksamhet dess förutsättningar att kunna få denna metod 
godkänd? 

 

PELARE II 
 

20. Hur övervakar ni att bankerna har tillfredsställande metoder för att bedöma sitt kapitalbehov i 
förhållande till sin riskexponering?  

 

21. Hur skiljer sig Finansinspektionens roll åt vid tillsynen av mindre nischbanker och stora banker?  
 

22. Vilka risker finns att olikheter i krav som tillsynsmyndigheter i olika länder ställer på bankerna 
enligt Pelare II kommer att påverka konkurrenssituationen på den svenska marknaden?  

 

PELARE III  
 

23. Vilken konsekvens kan genomlysning och informationsgivning avseende en banks risktagande 
tänkas få för priset på krediter?  

 

24. Hur kan en ökad genomlysning påverka konkurrensen på marknaden?  
 

25. På vilka skilda sätt kan den ökade genomlysningen komma att påverka storbankerna och 
nischbankerna?  

 

KONKURRENS  
 

26. Hur skulle ni beskriva konkurrensen på bankmarknaden idag?  
 

27. Hur kan införandet av regelverket tänkas komma att påverka konkurrensen på bankmarknaden i 
stort?  

 

28. Hur har era funderingar kring regelverkets påverkan på konkurrensen sett ut?  
 

29. Finns risk för en trade-off mellan finansiell stabilitet och konkurrens, eller är de båda begreppen 
förenliga?  

 

30. Vilken roll spelar regelverket för nyetableringar och vad innebär det för konkurrensen i ett vidare 
perspektiv?  

 

31. Hur kommer Basel II att påverka bankernas möjlighet att konkurrera med andra kreditalternativ?  
 

BANKERS STRUKTUR OCH STORLEK  
 

32. Hur påverkar en banks organisationsstruktur tillämpningen av regelverket?  
 

33. Vilken typ av organisationsstruktur kan gynnas mest av det nya regelverket?  
 

34. Vilken påverkan kan regelverket få för en banks positionering?  
 

35. Hur ser framtiden ut för små nischbanker efter regelverkets införande?  
 

36. Vilka gemensamma faktorer utöver storlek och struktur kan tänkas leda till en likartad påverkan 
av Basel II?  

 

UTLÄNDSKA BANKER  
 

37. Vilken roll spelar utländska banker på den svenska marknaden idag?  
 

38. I vilken utsträckning kan utländska banker komma att etablera sig och ta marknadsandelar på den 
svenska marknaden, i och med införandet av det nya regelverket?  

 

39. Hur kommer den svenska bankmarknaden se ut i framtiden?  
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BILAGA 3  
INTERVJUFRÅGOR BANKERNA 
 
REGELVERKET I STORT 
 

1. Vilka aspekter i regelverket kan tänkas komma få störst påverkan på konkurrensen på 
bankmarknaden? 

 

2. Vilka effekter kan uppkomma på marknaden av att olika banker tillämpar olika metoder? 
 

3. Vilka eventuella för-, och nackdelar upplever ni med Basel II i er verksamhet? 
 

4. Vad har implementeringen hittills kostat i förhållande till er omsättning på årsbasis? 
 

5. På vilket sätt förväntas bankens marginaler påverkas av det nya regelverkets införande? Vad 
betyder detta för bankens verksamhet? 

 
 

PELARE I 
 

6. Vad ligger er kapitaltäckningsgrad på idag?  
 

7. Hur har kapitaltäckningsgraden utvecklats de senaste fem åren? 
 

8. Vilka för-, respektive nackdelar kan finnas med att hålla en högre kapitaltäckningsgrad än den 
legala miniminivån?   

 
Kreditrisker 
 

9. Vilken riskberäkningsmetod för kreditrisker använder ni och varför har denna valts? Hur ser 
framtida planer ut?  

 

10. Hur kan räntesättningen/prissättningen komma att påverkas av kapitalkravet för kreditrisker?  
 

11. Vilka effekter kan tänkas uppkomma på marknaden av att banker tillämpar olika metoder för 
beräkning av kapitalkravet för kreditrisker? 

 
Operativa risker 
 

12. Vilken riskberäkningsmetod för operativa risker använder ni och varför har denna valts?  
 

13. Hur har ni tidigare behandlat den operativa risken? 
 

14. Vad spelar det nya inslaget med att operativa risker också beläggs med ett kapitalkrav för roll ur 
ett konkurrenshänseende?  

 
 

PELARE II 
 

15. Vilka är de viktigaste riskerna, utöver de som regleras i första pelaren som er bank exponeras för?  
 

16. Hur kommer den ökade tillsynen påverka bankens verksamhet?  
 
, 

PELARE III 
 
 

17. Vilken konsekvens kan ökad genomlysning och informationsgivning avseende en banks 
risktagande tänkas få? Påverkar det priset på er upplåning? 

 

18. Hur kan en ökad genomlysning tänkas komma påverka er konkurrenssituation?  
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KONKURRENS 
 

19. Hur skulle ni beskriva konkurrensen på bankmarknaden idag? 
 

20. Vad har ni för konkurrensfördelar gentemot övriga banker?  
 

21. Vilka kunder är bra kunder och hur agerar banken för att knyta dessa till sig? 
 

22. Förväntas konkurrensen efter införandet av regelverket bli hårdare på någon specifik marknad?  
 

23. Vilka affärsområden kan tänkas bli mer lönsamma i och med det nya regelverkets införande?  
 

24. Vilka strategiska beslut kan komma att påverkas av regelverkets införande? 
 

25. Vilken roll spelar regelverket för nyetableringar och vad innebär det för konkurrensen i ett vidare 
perspektiv? 

 
 

BANKERS STRUKTUR OCH STORLEK 
 

26. Hur påverkar er banks organisationsstruktur och storlek implementeringen och tillämpningen av 
regelverket?  

 

27. Vilka för och nackdelar har bankens storlek inneburit för implementeringen av Basel II? Vad 
kommer den att innebära för den vidare tillämpningen av regelverket? 

 

28. Vilka gemensamma faktorer utöver storlek och struktur kan tänkas leda till en likartad påverkan 
av Basel II? 

 
 

UTLÄNDSKA BANKER 
 

29. Hur ser ni på den framtida konkurrensen från utländska banker kontra storbanker och andra 
nischbanker på hemmamarknaden? 

 

30. Vilka risker finns att olikheter i krav som tillsynsmyndigheter i olika länder ställer på bankerna 
enligt pelare II kommer att påverka konkurrenssituationen på den svenska marknaden?  
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BILAGA 4 
INTERVJUFRÅGOR KPMG & SVENSKA BANKFÖRENINGEN 
 

REGELVERKET I STORT 
 

1. Vilka aspekter i regelverket kan tänkas komma få störst påverkan på konkurrensen på 
bankmarknaden?  

 

2. Vilken påverkan tror ni att Basel II kan komma att få för olika banker i Sverige? 
 

3. Vilka effekter förväntas regelverket generera på bankmarknaden i stort? 
 

4. På vilket sätt förväntas bankens marginaler påverkas av det nya regelverkets införande?  
 
 

PELARE I 
 

5. Vilka faktorer talar för/emot en minskad kapitaltäckning efter regelverkets införande? 
 

6. Vilka för-, respektive nackdelar kan finnas med att hålla en högre kapitaltäckningsgrad än den 
legala miniminivån?   

 
Kreditrisker 
 

7. Vilka för- och nackdelar finns med schablonmetoden respektive IRK-metoderna?  
 

8. Vika effekter kan tänkas uppkomma på marknaden av att banker tillåts tillämpa olika metoder för 
beräkning av kapitalkravet för kreditrisker? 

 

9. Hur kan räntesättningen komma att påverkas av kapitalkravet för kreditrisker?  
 
Operativa risker 
 

10. Vilken relevans har införandet av operativ risk vid beräkning av kapitaltäckningsgraden?  
 

11. Skiljer sig den operativa risken åt mellan olika banker? 
 

12. Vad spelar det nya inslaget med att operativa risker också beläggs med ett kapitalkrav för roll ur 
ett konkurrenshänseende?  

 
 

PELARE II 
 

13. Hur ser ni på införandet av pelare II? Kommer dess införande få olika betydelser för olika typer 
av banker?  

 

14. Hur kommer den ökade tillsynen påverka bankers verksamheter?  
 
 

15. Hur ser ni på Finansinspektionens roll som tillsynsorgan?  
 
 

PELARE III 
 

16. Vilken konsekvens kan ökad genomlysning och informationsgivning avseende en banks 
risktagande tänkas få för priset på krediter?  

 

17. Hur kan en ökad genomlysning påverka konkurrensen på marknaden?  
 

18. På vilka skilda sätt kan den ökade genomlysningen komma att påverka storbankerna och 
nischbankerna?  
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KONKURRENS 
 

19. Hur skulle ni beskriva konkurrensen på bankmarknaden idag? 
 

20. Vilken effekt kan införandet av Basel II tänkas komma att få för konkurrensen på 
bankmarknaden?  

 

21. Kommer det att bli viktigare för banker att ha en diversifierad kreditportfölj? 
 

22. Hur har era funderingar kring regelverkets påverkan på konkurrensen sett ut? 
 

23. Vilken roll spelar regelverket för nyetableringar och vad innebär det för konkurrensen i ett vidare 
perspektiv? 

 
 

BANKERS STRUKTUR OCH STORLEK 
 

24. Hur påverkar en banks organisationsstruktur implementeringen och tillämpningen av regelverket?  
 

25. Vilka gemensamma faktorer utöver storlek och struktur kan tänkas leda till en likartad påverkan 
av Basel II? 

 
 

UTLÄNDSKA BANKER 
 

26. Vilken roll spelar utländska banker och filialer till utländska banker på den svenska 
bankmarknaden idag? 

 

27. Hur kan denna komma att förändras i och med införandet av Basel II? 
 

28. På vilket sätt kommer svenska banker att gynnas och/eller missgynnas i förhållande till utländska 
banker? 
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BILAGA 5 

INTERVJUFRÅGOR KONKURRENSVERKET  
 
1. Hur många verksamma bankinstitut finns på den svenska marknaden idag?  
 

2. Hur har detta förändrats de senaste 20 åren?  
 

3. Hur tror ni att den framtida utvecklingen kommer att se ut?  
 

4. Vilka faktorer är denna utveckling beroende av?  
 

KONKURRENSEN PÅ DEN SVENSKA BANKMARKNADEN  
 

5. Hur skulle ni beskriva konkurrensen på bankmarknaden idag?  
 

6. Vad är bra konkurrens på bankmarknaden?  
 

7. Hur mäter man konkurrens på ett bra sätt?  
 

8. Vilka hinder finns för en mer utvecklad konkurrens?  
 

9. Hur stor del av marknaden står de fyra storbankerna för idag?  
 

10. Vad kan en hög marknadskoncentration innebära för konkurrensen?  
 

11. Vilken roll spelar nischbankerna på den svenska bankmarknaden idag?  
 

12. Vilken roll spelar övriga kreditalternativ?  
 

13. Vilka inträdeshinder finns på den svenska bankmarknaden idag?  
 

14. Vad kan man göra för att underlätta för nyetableringar inom branschen?  
 

15. Hur ser ni på framtida konkurrens på denna marknad?  
 

REGLERINGAR AV BANKER  
 

16. Vad har tidigare avregleringar betytt för konkurrensen på bankmarknaden?  
 

17. Vad kan det tänkas innebära att åter hårdare börja reglera en avreglerad marknad?  
 

BASEL II  
 

18. Vilka effekter kan införandet av Basel II tänkas komma att få för konkurrensen på 
bankmarknaden?  

 

19. Förväntas konkurrensen efter införandet av regelverket bli hårdare på någon specifik marknad?  
 

20. Vilka typer av banker kan komma att gynnas mest av implementeringen av Basel II?  
 

21. Vilken roll spelar regelverket för nyetableringar och vad innebär det för konkurrensen i ett vidare 
perspektiv?  

 

UTLÄNDSKA AKTÖRER  
 

22. Vilken roll spelar utländska banker på den svenska marknaden idag?  
 

23. Hur ser ni på den framtida konkurrensen från utländska banker kontra nischbankerna på 
hemmamarknaden?  

 

24. Varför är inte fler utländska banker intresserade av den svenska marknaden?  
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BILAGA 7  

KORT PRESENTATION AV DE FÖRETAG OCH 
INTERVJUPERSONER SOM DELTAGIT I STUDIEN 
 

Nischbankerna 
 

Ekobanken    

Ekobanken är en etnisk medlemsbank och nischade på så sätt att en strävan finns att pengar som 

placeras i, eller lånas ut via banken ska bidra till ett mer ekologiskt, socialt, kulturellt och 

ekonomiskt hållbart samhälle. Bankens utlåning publiceras därför också årligen. 274 Ekobankens 

syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen och dess verksamhet skiljer sig mot 

övriga bankers främst sett till etik och transparens. Banken vänder sig till enskilda medlemmar, 

ideella föreningar och stiftelser samt övriga juridiska personer. Det totala medlemsantalet uppgick 

i slutet av år 2006 till sammantaget cirka 2 500 stycken.275 Annika Laurén arbetar som 

verkställande direktör på Ekobanken och har arbetat där sedan starten 1998. Bankens arbete med 

Basel II har pågått i ett par år.276  

  

Forex bank 

Forex som företag har funnits sedan 1927 och fram till i början av 1990-talet var Forex det enda 

företag vid sidan av bankerna som hade tillstånd av Riksbanken till handel med valuta i Sverige. 

Att bedriva mer mångsidig bankrörelse började de med först våren 2006, som ett komplement till 

huvudrörelsen. Även banken är således starkt nischad mot valutahandel. Den bankverksamhet 

som Forex bedriver riktar sig endast till privatpersoner i form av inlåning och utlåning. 

Valutaväxlingsverksamheten riktar sig dock såväl till privatpersoner som till företag. Idag har 

Forex bank cirka 30 000 kunder med Visakort på marknaden.277 Genom öppnandet av sitt kontor 

i Reykjavik på Island är banken också den enda svenska bank som är verksam i samtliga nordiska 

                                                 
274 www.ekobanken.se [2007-04-03] 
275 Ekobanken, Årsredovisning 2006 
276 Ekobanken, Laurén, Annika, Telefonintervju 2007-03-19 
277 Forex bank, Ingman, Lars, Besöksintervju 2007-03-22 
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länder.278 Lars Ingman är verksam som finanschef på Forex bank och banken är fortfarande i 

inledningsfasen i arbetet med Basel II.279 

 

ICA Banken   

ICA Banken AB är ett dotterbolag till ICA AB. Banken var i starten 2001 starkt nischade mot att 

erbjuda sina privatmarknadskunder lösningar för en förenklad hushållsekonomi, med ICA:s 

kundbas som utgångspunkt.280 Idag finns cirka 1 150 000 ICA-kortskonton i banken och 

därutöver finns drygt 210 000 bankkort utgivna.281 Trots att fokus ligger där även idag erbjuder de 

nu sina kunder ett betydligt bredare utbud av produkter och tjänster än ursprungligen, bland 

annat bolån som dock förmedlas via SBAB. Banken är i huvudsak en Internet-, och 

telefonbank.282 Helena Ugander har arbetat på ICA Banken sedan 2001 och är idag Risk Manager. 

ICA Banken har arbetat med Basel II i ett par år.283  

 

Ikanobanken  

Ikanobanken är ett publikt aktiebolag som bildades 1995 med syfte att, liksom IKEA, finnas till 

för de många människorna och samma villkor gäller för samtliga kunder. Ägarna, familjen 

Kamprad, är också desamma för båda företagen. Banken arbetar inom två affärsområden i form 

av bank där de riktar sig mot privatpersoner samt i form av Partner, där de agerar säljstödjande 

för handeln. Inom bank erbjuder Ikanobanken ett brett sortiment av tjänster som sparande i en 

rad olika former samt bolån, men är främst nischade på olika typer av blancolån. Idag finns cirka 

200 000 kunder hos Ikanobanken direkt, dessutom har de cirka 2-3 miljoner kortkunder genom 

sina partners.284 Torbjörn Fredriksson arbetar som vice verkställande direktör på Ikanobanken 

och är också ansvarig för Basel II. Bankens arbete med Basel II har pågått i drygt 2 år. 285    

 

JAK Medlemsbank  

JAK står för Jord Arbete Kapital och är en ekonomisk förening som syftar till att främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen. Banken, som bildades 1965, är fri från såväl in-, som 

                                                 
278 www.forex.se [2007-04-03] 
279 Forex bank, Ingman, Lars, Besöksintervju 2007-03-22 
280 www.ica.se [2007-04-03] 
281 ICA banken, Årsredovisning 2006 
282 www.ica.se [2007-04-03] 
283 ICA banken, Ugander, Helena, Besöksintervju 2007-03-21 
284 www.ikanobanken.se [2007-04-03] 
285 Ikanobanken, Fredriksson, Torbjörn, Personlig intervju 2007-03-15 
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utlåningsräntor, utan bygger sin prissättning på fasta avgifter och sparpoäng. 286 I början av år 

2006 hade banken drygt 30 000 medlemmar.287 Tanken är att medlemmarna lånar och sparar av 

varandra, vilket också gjorde att verksamheten växte markant under tiden före den svenska 

finanskrisen i början på 1990-talet.288 Denna kundgrupp som intresserar sig för detta, tillsammans 

med ett grundläggande engagemang för samhälle och miljö, är det segment inom vilket banken 

verkar.289 Åsa Litborn arbetar som controller på banken och har också huvudansvaret för frågor 

som rör Basel II, med vilka banken har arbetat under delar av det senaste året. 290 

 

Länsförsäkringar Bank  

Länsförsäkringar Bank bildades 1996 och är ett helägt dotterbolag till försäkringsbolaget 

Länsförsäkringar AB och erbjuder sina banktjänster för främst privatpersoner och lantbrukare.291 

Banken har gått från att vara en av de tidigare nischbankerna på den svenska marknaden till att 

erbjuda ett allt bredare sortiment av produkter och tjänster. Precis som sitt moderbolag har 

banken affärsidén att alla kontakter med kunden ska ske lokalt och Länsförsäkringar Bank har ett 

80-tal bankkontor runt om i landet via Länsförsäkringar.292 Under 2006 ökade antalet kunder i 

banken med 10 % till 640 000, varav 92 000 bolånekunder. Stefan Berggren arbetar som inhyrd 

konsult på Länsförsäkringar Bank, via företaget Contineu, och har arbetat med projektet Basel II 

sedan det startade på banken för cirka tre år sedan. 293 

 

Nordnet Bank  

Nordnet Bank är ett publikt bolag som ursprungligen var ett värdepappersbolag men som sedan 

utvecklades till ett bankaktiebolag år 2002. Nordnet Bank är främst nischade mot att erbjuda olika 

former av sparande såsom aktie-, fond och pensionssparande och konkurrerar där främst med 

priser till följd av kostnadseffektivitet, samt tillgänglighet, där stor fokus läggs på utveckling och 

innovation  för  att  bibehålla  marknadspositionen.294  I början  av  år  2007 hade banken cirka 

159 600 aktiva depåer. 295 Fredrik Södergren har arbetat med Basel II frågor sedan år 2002, först 

på Finansinspektionen och sedan på Nordnet Bank sedan ett halvår tillbaka. Han är idag Risk 

                                                 
286 www.jak.se [2007-04-03] 
287 JAK Medlemsbank, Delårsrapport 2006 
288 www.jak.se [2007-04-03] 
289 JAK Medlemsbank, Årsredovisning 2005 
290 JAK Medlemsbank, Litborn, Åsa, Telefonintervju 2007-03-16 
291 www.bankforeningen.se [2007-04-06] 
292 www.lansforsakringar.se [2007-04-03] 
293 Länsförsäkringar Bank, Bergren, Stefan, Besöksintervju 2007-03-22 
294 www.nordnet.se [2007-04-06] 
295 Nordnet Bank, Delårsrapport januari till mars 2007 
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Manager och arbetar med Basel II och då främst med pelare II samt implementeringen av 

regelverket. Nordnets arbete med Basel II har pågått i cirka ett år.296 

 

Resurs Bank AB   

Resurs Bank AB bildades ur finansbolaget Resurs Finans år 2001 och bedriver idag 

bankverksamhet främst i form av kreditgivning till allmänheten i Sverige, Danmark, Norge, 

Finland och Tyskland. I Sverige tar banken även emot inlåning från allmänheten. Bankens 

viktigaste verksamhetsgren är säljfinans. Därutöver tillhandahåller banken privatlån till 

konsument, Supreme Card Gold (Master Card), factoringtjänster, leasing samt 

företagskonto/företagsinlåning.297 Kerstin Nilsson är Basel II-samordnare på banken med fokus 

på juridiska frågor. Mats Widén arbetar som ekonomichef och ansvarar bland annat för all 

rapportering till Finansinspektionen. Resurs Bank AB har arbetat med Basel II under några år.298 

 

SkandiaBanken 

SkandiaBanken, ett publikt aktiebolag som också är dotterbolag till försäkringsbolaget Skandia, 

startade sin verksamhet 1994, som en av de första renodlade telefonbankerna och sedermera 

också Internetbankerna och har idag en kundbas om cirka 500 000 kunder i Sverige.299 Banken 

har endast ett kundkontor och sköter all annan kontakt med sina kunder via telefon och Internet. 

För privatkundssegmentet erbjuder banken idag ett brett utbud av banktjänster, där de främst 

konkurrerar genom låga avgifter och enkelhet för självservicekunden. 300 Sture Holm arbetar med 

riskkontroll och har arbetat på SkandiaBanken sedan 1996 men har även arbetat på Danske Bank 

under en period.  Banken har arbetat med Basel II i ett par år och Sture Holm har arbetat med 

regelverket sedan 2005.301   

                                                 
296 Nordnet Bank, Södergren, Fredrik, Besöksintervju 2007-03-22 
297 Resurs Bank AB, Årsredovisning 2005 
298 Resurs Bank, Nilsson, Kerstin & Widen, Mats, Telefonintervju 2007-03-29 
299 SkandiaBanken, Årsredovisning 2005 
300 www.skandia.se [2007-04-06] 
301 SkandiaBanken, Holm, Sture, Besöksintervju 2007-03-23 
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Storbankerna 

 

Handelsbanken  

Handelsbanken är en av de fyra storbankerna i Sverige och startade sin verksamhet redan 1871. 

Grundarna var ett antal framstående företag och privatpersoner från svenskt näringsliv och syftet 

var att koncentrera sin verksamhet på den lokala bankmarknaden, det vill säga Stockholms 

näringsliv. Idag är Handelsbanken en universalbank som erbjuder alla typer av finansiella tjänster 

och arbetar nära kunden i de drygt 450 kontor som finns belägna runt om i Sverige.302 Rolf 

Marquardt arbetar som chef för riskkontrollfunktionen och har varit ansvarig för uppbyggnaden 

av riskorganisationen i samband med Basel II. Han har tidigare arbetat på Svenska Bank-

föreningen och har varit med i arbetet med Basel II sedan det startade.303 

 

Swedbank   

Banken startade sin verksamhet 1820 och har sin grund i jordbrukskassorna med syftet att 

tillgodose jordbrukets växande kapitalbehov. 1992 ombildades Föreningsbankerna till ett 

bankaktiebolag och 1997 bildades FöreningsSparbanken. Idag har banken bytt namn till 

Swedbank och har ett samarbete med många sparbanker att via dem förmedla vissa av sina 

produkter. Swedbanks strategi bygger på en stark lokal närvaro via sitt kontorsnät med cirka 470 

kontor i Sverige och har som fullsortimentsbank betjäning på samtliga kundsegment i Sverige 

samt de baltiska länderna.304 Kristina Malmberg är projektledare och affärsutvecklare på 

Corporate Banking och har arbetat med Basel II-frågor i drygt två år.305 Håkan Dorm är Senior 

Vice President och projektledare för pelare II och III i arbetet med Basel II och Mikael Alkmark 

är Vice President och arbetar som biträdande projektledare för detsamma. Båda har arbetat med 

Basel II i cirka ett halvår medan Swedbank arbetat med det ett par år. 306 

 

 

 

 

 
                                                 
302 www.handelsbanken.se [2007-04-06] 
303 Handelsbanken, Marquardt, Rolf, Besöksintervju 2007-03-23 
304 www.swedbank.se [2007-04-10] 
305 Swedbank, Malmberg, Kristina, Besökintervju 2007-03-14 
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Övriga 

 

Finansinspektionen 

Finansinspektionen är den myndighet som övervakar företagen på den finansiella marknaden i 

Sverige i syfte att bibehålla finansiell stabilitet och effektivitet. Under Finansinspektionens tillsyn 

står cirka 3500 företag i form av banker och kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag, 

värdepappers-, och fondbolag, börser och auktoriserade marknadsplatser samt försäkrings-

förmedlare. Finansinspektionen är den myndighet som ska se över att Basel II-regelverket följs av 

de institut som verkar på den svenska bankmarknaden. 307 Percy Bargholtz, rådgivare på 

Finansinspektionen, har arbetat med Baselregelverket sedan starten 1998, då som medhjälpare till 

den dåvarande generaldirektören med det internationella engagemanget inom Baselkommittén. 308 

 

Konkurrensverket 

Konkurrensverket är den statliga myndighet i Sverige som arbetar för att upprätthålla en effektiv 

konkurrens över lag på den svenska marknaden. I grunden handlar det om att se över att 

konkurrenslagen efterföljs och ge förslag på regeländringar för att uppnå en ökad konkurrens 

mellan företag till nytta för konsumenterna. Detta innebär också en ständig bevakning av 

konkurrensen inom olika branscher på den svenska marknaden.309  Peter Knutsson har en 

bakgrund inom Finansinspektionen men arbetar nu som rådgivare på Konkurrensverket med 

inriktning mot finansiella tjänster och konsumentfrågor.310 

 

KPMG 

KPMG är ett av de ledande företagen inom revision, skatt och rådgivning. Över 20 000 

finansiella företag runt hela världen är revisions-, och rådgivningskunder till KPMG Financial 

Services och KPMG är också revisorer i mer än 40 % av världens 20 största banker och i tre av 

de sex banker som dominerar den nordiska marknaden. En av de mest aktuella tjänsterna inom 

KPMG Financial Services just nu är rådgivning inom Financial Risk Management för att möta 

kraven från nya regelverk såsom Basel II.311 Pia Evertsson är rådgivare på Financial Services med 

                                                 
307 www.fi.se [2007-03-08] 
308 Finansinspektionen, Bargholtz, Percy, Besöksintervju 2007-03-08 
309 www.kkv.se [2007-04-06] 
310 Konkurrensverket, Knutsson, Peter, Besöksintervju 2007-03-21 
311 www.kpmg.se [2007-04-06] 
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huvudansvar för Basel II-frågor. Hon har tidigare också arbetat på Nordea som ansvarig för 

Basel II-implementeringen.312  

 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningen är en nästan hundra år gammal intresseorganisation som företräder 

banker i Sverige och hjälper sina medlemmar i frågor av gemensamma intressen. Idag har 

föreningen 32 medlemmar och dessa utgörs av såväl svenska som utländska banker, finansbolag 

och bostadsinstitut. Bankföreningens syfte är att verka för en väl fungerande banksektor och 

sprida information om bankernas roll i samhället. En viktig funktion som föreningen har är att ge 

synpunkter och förslag rörande lagar och regleringar på bankmarknaden. En av de mest 

prioriterade uppgifterna Svenska Bankföreningen har under 2007 är att verka för en effektiv 

svensk implementering av kapitaltäckningsdirektivet. 313 Mikael Holmberg arbetar sedan 

december 2006 under avdelningen för ekonomi och analys med ansvar för kapitaltäcknings-, och 

redovisningsregler. 314 

 

 

                                                 
312 KPMG, Evertsson, Pia, Besöksintervju 2007-03-14 
313 www.bankforeningen.se [2007-03-13] 
314 Svenska Bankföreningen, Holmberg, Mikael, Besöksintervju 2007-03-08 
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BILAGA 8  

BERÄKNING AV KAPITALTÄCKNINGSGRAD 

 

 

 

Basel I 

Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker 

 

 
 

Basel I innebar att kapitalkravet för banker skulle ligga på åtta procent av det beviljade 

kreditbeloppet, med en riskdifferentiering med hjälp av vissa riskvikter. 315 

 

Beräkningen innebar exempelvis att lån till andra banker hade ett totalt kapitalkrav motsvarande 

1,6 % (20 % (riskvikt) * 8% = 1,6 %) och lån till bostäder med pantbrev motsvarade 4 % (50 % 

* 8 % = 4 %) och övriga, osäkrade lån motsvarade kapitalkravet 8 % (100 % *  8 % = 8 %).  

 

Beräkning av kapitaltäckningsgrad 

Utifrån detta beräknades sedan den totala kapitaltäckningsgraden utifrån: 

 

Kapitaltäckningsgrad = Kapitalbas/ (kreditrisk + marknadsrisk)316 

 

Vid beräkningen av marknadsrisken ska man utgå från de aktuella finansiella instrumenten som 

också genererar en procentsats som används för att beräkna den totala kapitaltäckningsgraden. 

 
                                                 
315 Basel Committee on Banking Supervision (1988) 
316 Basel Committee on Banking Supervision (1988) 
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Basel II 

Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker - Schablonmetoden 

 
 

Schablonmetoden i Basel II innebär i princip samma sätt att beräkna kravet på kapital för 

kreditrisker som i Basel I, med skillnaderna att riskvikterna är mer finfördelade.317 Enligt detta 

system skulle ett lån till en bank med löptid understigande 3 månader och en rating inom klassen 

BBB+ till BBB- beläggas med ett kapitalkrav på det utlånade beloppet för det utlånande 

institutet motsvarande 1,6 % (20 % * 8 % = 1,6 %). Om en part som ska låna pengar på en bank 

saknar en extern  rating beläggs denna med ett kapitalkrav baserat på en riskvikt motsvarande 

100 %, det vill säga ett kapitalkrav för kreditrisker motsvarande 8 % (100 % * 8 % = 8 %). 

 

Beräkning av kapitalkrav för kreditrisker - IRK 

I IRK-metoderna finns ingen specifik riskvikt fördefinierad för kapitalkravet för kreditrisker 

utan är baserad på bankernas interna ratingsystem utifrån huvudkomponenterna PD, LGD samt 

EAD. Efter bedömning av procentsatser utefter detta beräknas kapitalkravet för kreditrisker 

enligt samma princip som ovan. 318 

 

Beräkning av kapitaltäckningsgrad 

Formeln för beräkning av kapitaltäckningsgrad enligt Basel II ser ut som följer: 
 

Kapitaltäckningsgrad = Kapitalbas/(kreditrisk + marknadsrisk + operativ risk)319 
 

Beräkningen av kapitalkravet för kreditrisker enligt de olika metoderna beskrivs ovan. Vid 

beräkning av marknadsrisken ska man utgå från de aktuella finansiella instrumenten som också 
                                                 
317 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 
318 Ibid 
319 Basel Committee on Banking Supervision (2006) s. 12,  
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genererar en procentsats som används för att beräkna det totala kapitaltäckningskravet. Till sist 

läggs enligt Basel II även ett krav på kapitaltäckning för operativa risker motsvarande en pro-

centsats av bruttointäkten. Tillsammans utgör kreditrisken, marknadsrisken och den operativa 

risken det riskvägda beloppet i nämnaren vid beräkningen av kapitaltäckningsgraden. 320 

 

 

 

 

                                                 
320 Basel Committee on Banking Supervision (2006) 


