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SAMMANFATTNING 

Banker är mer sårbara än vanliga företag då banker är nära sammankopplade med varandra. 

Att skapa finansiell stabilitet finns i statens, bankernas och allmänhetens intresse. Det 

finansiella systemet är komplext vilket innebär att många aktörer interagerar med varandra 

på många olika sätt. Problem i en bank kan lätt spridas till andra banker och en 

förtroendekris kan leda till att finansiärer tar tillbaka sina insättningar. Att finansieringen hos 

en bank stryps är ett av de största hoten mot ett fungerande betalningsväsende.  

 

Baselreglerna är ett internationellt regelverk för tillsyn av banker med det främsta syftet att 

uppnå finansiell stablitet. Trots att risker hos banker har minimerats genom regelverket har 

en del kritik riktats mot Baselreglerna. Exempelvis att implementeringen är kostsam och att 

olika aktörer gynnas alternativt missgynnas. 

 

Den stora frågan i uppsatsen är om Baselreglerna kommer att kunna förhindra en framtida 

finansiell kris. Vi har kommit fram till att det inte finns någon garanti för att en finansiell kris 

skulle kunna förhindras eftersom det är svårt att täcka upp för alla risker som det komplexa 

finansiella systemet kan bli utsatt för. Däremot kan Baselreglerna försvåra uppkomsten av en 

finansiell kris.  

ABSTRACT 

Banks are more vulnerable than usual businesses because banks are closely connected with 

each other. A shared interest between the state, the banks and the public is to create 

financial stability. The financial system is complex which means that several operators 

interact with each other in many different ways. A problem within a bank can easy spread to 

neighboring banks and crisis of confidence may affect financiers to withdraw their assets. 

One of the largest threats to a functioning payment system is if a banks funding is strangled. 

 

The rules of Basel are an international framework of financial rules that regulate banks. The 

main aims with the rules of Basel are to achieve financial stability. Despite the minimized risk 

for banks the framework has encountered some criticism. For instance the implementation 

cost is high and different actors will benefit alternative be disadvantaged by the rules of 

Basel. 

 

The issue in this essay is whether the Basel rules will be able to prevent a future financial 

crisis. We conclude that there is no guarantee that a financial crisis could be prevented. This 

is because it is difficult to cover for all risks that the complex financial system might be 

exposed to. However, the rules help to prevent the emergence of a financial crisis.  
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1. INLEDNING 

Banker och andra finansiella institut är nära sammankopplade med varandra. De har en 

central roll i samhället och stabiliteten hos en enskild bank påverkar andra bankers stabilitet. 

En bank som befinner sig i kris kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader genom att 

problem sprids i banksystemet (Sveriges Riksbank, 2013). 

 

Den senaste finansiella krisen visade hur lätt en störning kan få spridning i det finansiella 

systemet. Krisen startade genom att amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i 

konkurs. Kortfattat berodde konkursen på att banken beviljat bolån till individer med dålig 

återbetalningsförmåga i samband med att bostadsmarknaden var kraftigt övervärderad. 

Krisen utlöstes av att prisökningar av husen stagnerade samtidigt som bolånen skulle läggas 

om. Detta resulterade i att låntagarna varken hade råd att amortera eller betala ränta på 

lånen. När låntagarna inte kunde betala av sina lån lämnades husnycklar in till banken och 

som en följd sjönk huspriserna kraftigt (Sveriges Riksbank, 2008).   

 

Många banker och ekonomiska institut hade stora exponeringar mot Lehman Brothers då få 

hade förväntat sig att en så betydande bank skulle kunna gå i konkurs. I och med att Lehman 

Brothers gick i konkurs började banker över hela världen att skydda sin egen likviditet och 

var ovilliga att låna till varandra (Svenska Bankföreningen, 2014). Man kan på så sätt säga att 

kreditförluster på den amerikanska bolånemarknaden spred sig i hela världsekonomin. 

Spridningen berodde framförallt på en förtroendekris mellan de finansiella aktörerna och för 

det finansiella systemet i helhet. På flera håll i världen ledde den finansiella krisen till flera 

års lånkonjunktur där hela länder riskerade att gå i konkurs. Fortfarande idag pågår 

efterverkningar av krisen (Regeringen, 2011).  

 

Förtroende för det finansiella systemet är en grundläggande förutsättning för att uppnå 

finansiell stabilitet. Samarbete för förebyggande åtgärder och samordning av en 

kontrollfunktion över banksektorn är av stor vikt för att kunna uppnå stabilitet. 

Centralbanker världen över har ett gemensamt intresse i att bevara den finansiella 

stabiliteten (Sveriges Riksbank, 2003.B).  

 

Det gemensamma intresset uppmärksammades redan på 1980-talet och det har sedan dess 

funnits ett internationellt system för reglering av banker. Baselregelverket, som det heter, 

reglerade från början bankers kapitaltäckning för att på så sätt undvika störningar och kriser 

i systemet.  Det grundläggande syftet att uppnå finansiell stabilitet har levt vidare genom tre 

versioner av regelverket. Basel III, som är den senaste versionen, innefattar bland annat 

kapitaltäckningskrav och likviditetskrav för banker (BIS, 2013.A).  
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2. SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

2.1 PROBLEMFORMULERING 

När den globala finanskrisen bröt ut 2008 resulterade den i stora negativa konsekvenser för 

världsekonomin. Arbetslösheten i världen ökade tillsammans med många länders offentliga 

skuldbörda. Finansiella kriser får ofta omfattande negativa konsekvenser. Anledningen är att 

de påverkar hela samhällsekonomin genom fallande tillgångs- och bostadspriser samt en 

stramare kreditgivning vilket påverkar de flesta företagen och hushållen i ekonomin 

(Reinhart & Rogoff, 2008). 

 

En lärdom från den senaste finansiella krisen är att riskerna i det finansiella systemet 

underskattades. Ett skäl var ett alltför smalt fokus på riskerna i enskilda finansiella institut. 

Krisen påvisade hur problem i en enskild bank lätt kan spridas och snabbt sätta hela det 

globala finansiella systemet ur balans (Norman och Kinberg-Batra, 2013). Sedan krisens 

utbrott har därför ett antal åtgärder vidtagits för att stärka det finansiella systemets 

motståndskraft. Baselregelverket har bland annat utvecklats, men är det tillräckligt för att 

förhindra en framtida finansiell kris? 

2.2 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en beskrivning av Baselreglerna och en kritisk diskussion 

av dem utreda regelverkets möjligheter att förhindra en finansiell kris med hjälp av 

institutionell teori och Sjögren-Knutsens cykelmodell. 

2.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Följande frågeställningar har tagits fram för att förtydliga syftet: 

 Vad innebär Baselreglerna och vad är deras syfte? 

 Hur motiveras ett internationellt regelverk för banker? 

 Vad finns det för kritik till ett finansiellt regelverk och Baselreglerna? 

 I vilken mån kan man förvänta sig att Baselreglerna kan förhindra en finansiell kris? 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 

Det finns flertalet finansiella regelverk med olika syften. Till exempel Alternative Investment 

Fund Managers Directive (AIFMD), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Anti Money Laundering (AML). 

Uppsatsen är avgränsad till att enbart behandla Baselreglerna.  
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3. METOD 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Den senaste versionen av Baselreglerna, Basel III, är fortfarande under implementering. 

Regelverket har ännu inte utsatts för någon större finansiell störning sedan den senaste 

utformningen introducerades. Kvantitativa mått har använts i viss mån för att påvisa hur 

stora effekter kan vara, men påverkar inte analysdelen nämnvärt. Materialet vi använt oss av 

är främst sekundärdata, men även primärdata i form av anföranden. 

 

Genomförandet började med att vi samlade in behövlig fakta genom i första hand litteratur, 

men även genom artiklar och utredningar. Insamlingen av information gick för det mesta 

smidigt, men i vissa delar har vi ansett att det varit viktigt att verifiera fakta med flertalet 

källor. 

 

Det har inte skrivits något, av oss tidigare känt, kring Baselreglerna och dess möjlighet att 

förhindra en framtida finansiell kris. Det har istället skrivits mycket om regelverkets påverkan 

på enskilda banker och dess påverkan på banksektorn som helhet. 

3.2 METODKRITIK 

Den metod vi valt har vi tyckt varit passande då vi, enligt oss uppfyllt syftet med uppsatsen. 

Däremot finns det andra sätt som också kan vara lämpliga. Till exempel hade vi kunnat 

använda oss av intervjuer för att få en större analytisk tyngd i vår uppsats.  

 

I uppsatsen har vi inte använt oss av speciellt mycket data empiri. Vi hade med hjälp av fakta 

baserad på siffror kunnat visa effekter av till exempel tillgångspriser och kreditåtstramning. 

Att med hjälp av siffror visa olika kostnader hade det kunnat bidra till en större förståelse för 

våra läsare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3.3 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK 

För att få en djupare förståelse av institutionell teori har vi använt oss av två källor. 

Framförallt boken Institutionerna, tillväxten och välståndet av Douglass C. North men även 

boken Institutional Economics an introduction av J. Groenewegen, A. Spithoven och A. Van 

den Berg. Douglass C. North’s bok är inriktad på vilka institutioner som är bidragande till 

ekonomisk utveckling. Boken Institutional Economics an introduction är en vidareutveckling 

av institutionell teori och mer omfattande. Eftersom båda böckerna initialt beskriver 

grunden för den institutionella teorin har det varit tryggt att jämföra grundläggande fakta 

mellan de två böckerna. Böckerna hjälpte oss att förstå institutionell teori och vi uppfattar 

dem som trovärdiga då boken Institutionerna, tillväxten och välståndet har fått stort 

genomslag inom ämnesområdet nationalekonomi. Författaren Douglass C. North tilldelades 

också Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1993. Boken 

Institutional Economics an introduction en vedertagen lärobok för fördjupning inom 

ämnesområdet, vilket känns betryggande.   

 

Baselregelverket kan tyckas vara stort och komplext. För att kunna sammanställa dess 

betydelse och vad det innebär har vi fått samla ihop och kombinera information från olika 

håll. Målet under arbetets gång har varit att kontrollera att informationen vi fått fram 

verkligen stämmer. För att uppnå vårt mål har sammanställning av flera källor varit av stor 

betydelse. Främst har vi utgått från Banking for International Settlements, BIS, när vi 

beskriver regelverket. Vi har behövt komplettera fakta från BIS med information från bland 

annat Sveriges Riksbank och Finansinspektionen.  

 

BIS förklaring av vad Baselregelverket innebär anser vi inte behöver ifrågasättas då det 

enbart är fakta, som också finns i dess stadgar. Den svenska riksbankschefen Stefan Ingves är 

för närvarande ordförande i Baselkommittén, vilket innebär att han med största trolighet är 

positivt inställd till regelverket. I sin tur innebär det att det går att ifrågasätta de texter han 

skrivit för Sveriges Riksbank eftersom han skulle kunna vara partisk till Baselregelverkets 

fördel. Vi anser att Sveriges Riksbank är en högst förtroendeingivande instans som är 

professionell och pålitlig. Även Finansinspektionen finner vi som en trovärdig källa då 

information vi tagit från myndigheten främst beskriver dess arbete med Baselreglerna. 

 

När vi undersökt varför ett regelverk behövs har vi använt oss av en rad olika källor. I delen 

om varför ett regelverk behövs är texten främst byggd på olika begrepp som inte är direkt 

kopplade till Baselregelverket, utan regelverk i praktiken. Fakta i denna del bygger mestadels 

på finansiella kriser och dess uppkomst. Källorna här anser vi inte har någon anledning till att 

vara partiska eller politiskt färgade. Självklart kan de av olika anledningar kritiseras. 

Finansiella kriser kan ha sin grund i fler orsaker än vi valt att ta upp, vilka inte ens behöver 

vara finansiella i sin grund. Källorna vi använt i den här avdelningen kommer från Sveriges 

Riksbank, Statens offentliga utredningar genom Finansdepartementet och 

nationalekonomerna Reinhart och Rogoff.  
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När vi undersökt kritik till Baselregelverket har vi framför allt använt oss av en stor mängd 

texter och artiklar. Vi uppfattar källorna som delvis partiska då en del av våra fakta kommer 

från marknadsaktörer, till exempel Svenska Bankföreningen. Vi har genomgående vägt olika 

källor mot varandra för att få en helhetsbild av kritiken. Vi har även funnit kritik mot 

Baselregelverket från Sveriges Riksbank, som stödjer de andra aktörernas kritik. Vad gäller 

artiklar vi använt har vi beaktat risken att det kan finnas inslag av opinionsbildning, därför 

finns risk att kritiken kan vara uppförstorad. 
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4. TEORI 

4.1 INSTITUTIONELL TEORI 

Institutionell teori är en teori som i sin helhet ser till mer än de traditionella 

produktionsfaktorerna; arbetskraft, kapital och teknikfaktorn som förklaringsvariabler. 

Teorin menar att det finns bakomliggande faktorer som påverkar hur utvecklingen av 

produktionsfaktorerna ter sig och hur de i sin tur påverkar tillväxten. De bakomliggande 

faktorerna är institutionerna, vilka är de regler och normer som finns i samhället för att 

normalisera formerna för mänsklig interaktion. Det vill säga samhällets spelregler, som 

påverkar hur samhället förändras och utvecklas över tid. Institutionerna skapar struktur i 

samhället genom att vägleda samhällsmedborgare genom vardagens interaktioner med 

andra människor och företag. Exempelvis förklarar de hur vi ska hälsa på varandra, hur vi 

köper matvaror, hur vi kör bil, hur vi lånar pengar eller hur vi startar en firma (North, 1993). 

Institutioner skapar också möjligheter och incitament för individer att arbeta, utbilda sig, 

uppfinna, investera samt starta och driva företag. Om institutionerna främjar de produktiva 

verksamhetsområden uppstår ekonomisk tillväxt. För att ekonomisk tillväxt ska vara möjligt 

är det grundläggande att det finns lagar som skyddar äganderätter, regler för hantering av 

tvister, yrkesfrihet, näringsfrihet med mera (North, 1993). 

 

Det brukar skiljas på två olika typer av institutioner; formella och informella. Båda är 

skapade och formade av människan men de formella institutionerna har stöd av en juridisk 

bakgrund till skillnad från de informella institutionerna. De informella härstammar istället 

från traditioner, sedvänjor och attityder som präglat samhället (Groenewegen, Spithoven 

och Van den Berg, 2010). En distinktion görs mellan regler och spelare. Reglernas syfte är att 

bestämma under vilka förutsättningar spelet ska spelas, och spelarnas uppgift är följa 

reglerna och vinna spelet. Den spelare som vinner spelet är den som bäst har anpassat 

faktorer såsom skicklighet, strategi och samordning. Anpassning och utnyttjande av 

faktorerna är ofta välavvägd mellan pålitliga och opålitliga medel. Om spelare bryter mot de 

formella eller informella institutionerna reglerar dessa huruvida ett brott mot spelreglerna 

har begåtts samt fastställer bestraffningen (North, 1993). 

 

Institutionernas huvuduppgift är att upprätthålla en stabil struktur för interaktion mellan 

människor för att minska osäkerhet och därigenom transaktionskostnader. Institutionerna 

förändrar sig över tiden för att politiker och ekonomiska organisationer bedömer att det gör 

marknaden mer effektiv. Vilket i sin tur innebär minskade transaktionskostnader. Därför är 

det viktigt att förstå samspelet mellan ekonomi och politik. De formella institutionerna 

bestäms av det politiska systemet, och det politiska systemet påverkas av ekonomiska 

organisationer (North, 1993). 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att institutioner skapas med syfte att minska 

transaktionskostnader i samhället. Transaktionskostnader minskar i och med att institutioner 

bidrar med spelregler, som spelarna måste anpassa sig efter (Groenewegen et al., 2010). 

 

Institutionell teori är vald för att i analysen kunna bidra till ett förhållningssätt gällande 

förändrade regler i samhället och hur aktörer anpassar sig efter dem. Teorin passar bra med 

tanke på att regleringar är formella institutioner, och många aktörer måste anpassa sig efter 

dem.  

 

4.2 SJÖGREN-KNUTSENS CYKELMODELL 

Sjögren och Knutsen menar att växlande konjunkturer inte skapar bankkriser, utan att det 

grundas i ekonompolitiska beslut som förändrar spelreglerna på kapitalmarknaden. 

Bakgrunden till det här är att varje recession inte sammanfallit med en bankkris, men att alla 

bankkriser har sammanfallit med en större avreglering på kapitalmarknaden under en 

högkonjunktur. Detta har i sin tur skapat en institutionell konflikt mellan tidigare och nya 

spelregler som bidragit till konsekvenser för aktörernas riskhantering på kapitalmarknaden. 

En institutionell konflikt till följd av en större avreglering på kapitalmarknaden menar 

Sjögren-Knutsen är en förutsättning för att skapa en bankkris, men inte tillräckligt. För att en 

kris ska uppstå behöver de två faktorerna sammanfalla med en lågkonjunktur (Knutsen och 

Sjögren, 2010). 

 

Sjögren och Knutsens kriscykel bygger på sju steg.  

 

Steg 1: Optimism och efterfrågan.  

Efterfrågan på varor och tjänster ökar. Normala konjunkturrörelser följer.  

 

Steg 2: Finansiella muskler.  

Efterfrågan på finansiellt kapital i den icke-finansiella sektorn ökar inom ramen för 

existerande spelregler. Organisatorisk anpassning bland finansiella aktörer.  

 

Steg 3: Nya spelregler  

Avreglering i kombination med en institutionell tröghet, finansiella innovationer och mer 

sofistikerade finansmarknader.  Orsakar institutionella konflikter vilket potentiellt bidrar till 

systemrisk. Kan ha både nationell och internationell grund.  

Steg 4: Sysslolöst kapital 

Finansiella innovationer, mer sofistikerade finansmarknader, nya typer av finansiella aktörer 

som i många fall är mindre reglerade och beroende av lån från banker, högre nivåer av privat 

riskkapital.  
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Steg 5: Skulduppbyggnad 

Skuldsättningen ökar. Förväntningar om stigande tillgångspriser, sysslolöst kapital, 

investeringar i “falska” innovationer, spekulationer i perifera och icke långsiktigt 

tillväxtskapande sektorer. Prisinflation, finansiella tillgångar och BNP toppar. Finansbubbla.  

Steg 6: Bubblan spricker 

Bubblan spricker. Desinflation eller deflation. En värdeminskning på tillgångar som leder till 

en panikartad försäljning, kraftiga börsfall, bankruns och kreditförluster. BNP sjunker.  

Steg 7: Strukturomvandling.  

Staten griper in genom olika räddningspaket. Centralbanken agerar lender o last resort. 

Privata rekonstruktioner.  Kontraktion i den finansiella sektorn, kreditåtstramningar, nya och 

striktare lagar, ökad tillsyn.  

Cykeln börjar om från steg 1 (Knutsen och Sjögren, 2010).  

 

 

 
 

Bild 1. Sjögren-Knutsens cykelmodell.  
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4.3 EMIPIRISK FORSKNING  

4.3.1 DYRA EFTERVERKNINGAR 

Bankkriser föregås ofta av tillgångsbubblor, stora kapitalinflöden och kreditexpansioner. 

Undersökningar av följderna till allvarliga finansiella kriser har visat både djup och varaktig 

effekt på produktion, sysselsättning samt tillgångs- och bostadspriser. Det har visats att 

arbetslösheten stiger under en 5-års period, att värdet på bostäder sjunker under en period 

på 6 år och att nedgångar i tillgångspriser varar i cirka 2 år (Reinhart och Rogoff, 2009). 

 

Bankkriser försvagar de offentliga finanserna dramatiskt. Det har visat sig att de nästan alltid 

återföljs av en ökning av statsskulden som en följd av att privata balansräkningar minskar, 

räddningskostnader och re-kapitalisering av banker uppstår, skatteintäkter minskar och 

räntor stiger.  Utöver det här blir lån dyrare vilket leder till sänkta kreditbetyg (Sjögren-

Knutsen, 2010). Statliga inkomster sjunker genom upphandling och ökade skatteutgifter som 

ofta expanderar kraftigt.  Det beräknas att en finansiell kris ökar statsskulden med i 

genomsnitt 86 procent vilket innebär att skattebördan av en bankkris sträcker sig långt 

utöver de kostnader som uppstår för räddningsaktionerna (Reinhart och Rogoff, 2008). 

 

4.3.2 SYSTEMRISKER 

Banker är mer sårbara än vanliga företag till följd av att tillgångarna till stor del består av lån 

till företag och hushåll. Lånen är ofta svårvärderade, vilket är förenat med kreditrisk. Att 

värdera en banks lånetillgångar, med andra ord utlåningen, gör dem illikvida i den 

bemärkelsen att det är svårt att få låntagare att betala tillbaka sina lån med kort varsel. 

Finansieringen för en bank består till stor del av inlåning, som insättare med kort varsel kan 

ta ut. Finansieringen är, i motsats till lånetillgångarna, extremt likvid. En av de viktigaste 

funktionerna för banker i samhället är att kunna finansiera långsiktiga projekt med hjälp av 

kortsiktig inlåning och på så sätt omvandla illikvida tillgångarna till likvida tillgångar för 

bankers finansiärer. Det här medför ett inneboende stabilitetsproblem för 

bankverksamheten (Sveriges Riksbank, 2003.A). Obalansen i tillgångar och skulder gör att 

banker blir beroende av marknadens och allmänhetens förtroende när det kommer till 

bankens betalningsförmåga. En minskning i förtroende kan leda till att en bank får svårt att 

finansiera sig då kunder och andra aktörer inte vill förnya lån och köpa värdepapper i banken 

(Sveriges Riksbank, 2014.B). 
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Delar i det finansiella systemet är nära sammankopplade. Risken för att ett problem som 

uppstår i en del av systemet sprider sig till andra aktörer medför att det finns en 

spridningsrisk. Eftersom aktörer i stor omfattning lånar och handlar med varandra finns det 

en känslighet i det finansiella systemet. Känsligheten och risken för att problem sprider sig i 

systemet innebär att det finns en systemrisk. En bankkris kan vara systemövergripande, 

vilket innebär att en enskild bank som hamnat på obestånd eller gått i konkurs påverkat de 

andra bankerna i systemet (Sveriges Riksbank, 2014.A). 

 

Spridningseffekter i systemet kan uppstå som en följd av både indirekta och direkta 

ekonomiska kopplingar mellan banker, och mellan banker och andra finansiella institut. 

Direkta kopplingar uppstår exempelvis när banker lånar med varandra och indirekta 

kopplingar genom utförsäljning av tillgångar från en bank i kris som påverkar andra banker 

negativt genom att värdet på deras tillgångar sjunker. Spridningseffekter kan också uppstå 

till följd av det tidigare nämnda inneboende stabiliseringsproblemet som bankverksamheten 

kännetecknas av. Det innebär att det räcker att en banks finansiärer misstror bankens 

betalningsförmåga för att den ska få betalningsproblem (Sveriges Riksbank, 2003.A). 

 

Om en aktör, marknad eller finansiell infrastruktur är en förutsättning för att någon annan 

del av det finansiella systemet ska fungera som det ska är den systemviktig. Det är den också 

om det finns en stor risk att problem hos aktören sprids till andra delar av systemet med 

mycket stora samhällsekonomiska kostnader till följd. Vad som räknas som systemviktigt 

varierar med tiden och beror på bedömandet hur det finansiella systemet fungerar och hur 

tillståndet i världsekonomin vid en viss tidpunkt ser ut. Under vissa omständigheter kan 

alltså även en liten aktör vara systemviktig (Sveriges Riksbank, 2014.A). 

 

 

4.3.3  FINANSIERING OCH FÖRTROENDE 

En händelse som leder till att bankers finansiering snabbt upphör utgör ett av de största 

hoten mot ett fungerande betalningsväsende. Svårigheter med finansiering innebär att 

allmänheten och institutioner inte finansierar bankerna eller har anledning att tveka på 

deras tjänster (Sveriges Riksbank, 2013). Oavsett orsak till missförtroendet är situationen lika 

allvarlig. En förlust i förtroendet kan uppstå på fler sätt än till följd av rent finansiella orsaker 

(SOU 1998:160). 
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Om misstro riktas mot en bank kan misstron genom spridningseffekter fortplanta sig vidare 

till andra banker eftersom det är svårt för allmänheten att överblicka alla banker och få en 

tydlig bild av bankernas tillgångar. I sin tur utgör det här en risk för att misstron sprider sig 

till fler banker om en missköter sig. Misstron kan yttra sig genom att finansiärer med 

omedelbar verkan tar ut sina insatta pengar (Sveriges Riksbank, 2013). När kapitalet tillslut 

stryps för en bank tvingas denna realisera sina svårvärderade tillgångar. Risken finns att 

detta måste ske till ett pris under det bokförda värdet, vilket i sin tur kan få banken på fall 

och effekterna kan som tidigare nämnts sprida sig till andra banker (SOU 1998:160). 

 

Det går inte att räkna med att enskilda banker tar hänsyn till att deras handlande kan 

påverka förtroendet på bankmarknaden som helhet genom att misstro sprider sig. I värsta 

fall kan det ge upphov till en förtroendekris som försämrar hela betalningssystemets 

funktionssätt. Bankmarknadens samlade förtroendekapital är större än varje enskild bank 

har anledning att ta hänsyn till, vilket gör bankmarknaden speciell då en enskild bank kan 

utgöra en viktig del av den finansiella infrastrukturen, vilken i vissa avseenden utgör en 

kollektiv nyttighet. Det kan också finnas skillnader mellan den samhällsekonomiska 

bedömningen av att vårda bankens förtroendekapital och den företagsekonomiska (SOU 

1998:160). 

 

En enskild banks motiv att ta hand om sitt förtroendekapital beror på hur mycket banken har 

att förlora på att mista kundernas förtroende. Skillnaden mellan det samhällsekonomiska 

intresset och en banks företagsekonomiska intresse är beroende av risken som finns i 

verksamheten hos banken. Desto mindre sannolikhet att en bank kommer på obestånd 

desto större anledning finns det att vårda sitt förtroendekapital (SOU 1998:160). 

 

4.3.4 LIKVIDITETSRISK OCH BANKRUSNING 

I en kris blir det ofta ont om likvida medel som en följd av att finansiella marknader som 

erbjuder finansiering fungerar sämre än vanligt (Sveriges riksbank, 2014.B). Om bankens 

möjlighet att betala tillbaka sina skulder blir ifrågasatt kan skillnaden mellan tillgångarnas 

och skuldernas egenskaper bli ett hot mot institutets överlevnad. Finansiärerna kommer inte 

längre vilja ha sina pengar i banken. De kommer istället säga upp sin finansiering eftersom 

de är rädda att hamna sist i kön och riskera att banken inte längre är likvid och kan betala 

tillbaka deras insättningar (Sveriges Riksbank, 2003.A). 
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Likviditetsrisken innebär att efterfrågan på pengar och andra likvida medel hos 

centralbanken överstiger utbudet. En situation skapas där låntagare som tidigare kunnat 

låna pengar utan problem inte längre har någon möjlighet oavsett villkor. Det blir en kollaps 

på kreditmarknaden. När likviditeten minskar leder det till framtvingade försäljningar av 

olika tillgångar, vilket gör att priserna på tillgångarna sjunker. Vid en kraftig minskning i 

värdet på banktillgångar leder det till osäkerhet. I sin tur kan det bidra till en 

bankanstormning och tillslut till ekonomiskt obestånd och konkurs för många banker genom 

spridningseffekter (Sjögren-Knutsen, 2010). 

 

För att kunna möta alla betalningskrav kan banken behöva realisera tillgångar i stor 

omfattning och snabb takt. När tillgångspriserna sjunker kan bankens tillgångsvärden bli 

lägre än dess skulder. Det här innebär att banken får solvensproblem. Ogrundad misstro mot 

bankens betalningsförmåga kan med andra ord bli självuppfyllande. Misstänker finansiärer 

att det finns ekonomiska kopplingar mellan krisinstitut och andra institut kan de även dra 

tillbaka sin finansiering från andra banker, vilket i sig kan leda till en spridning av krisen 

(Sveriges riksbank, 2003.A). 

 

En bank som bara bedriver betalningsförmedling och som väljer att förvara alla mottagna 

transaktionsmedel i ett valv löper liten risk att råka ut för en uttagsanstormning. Om den 

mot förmodan skulle drabbas är det bara att hämta kontanter ur valvet då den är likvid. Men 

så fort en bank börjar placera sina mottagna medel uppstår en risk för att finansiärerna på 

grund av misstro mot bankens förmåga att fullfölja sitt åtagande säger upp sina insättningar. 

Gällande banker som placerar pengar i kreditgivning finns det en inneboende svårighet i att 

värdera krediterna. Svårigheten gör det motiverat att åtgärda problemet genom att öka 

möjligheterna att överblicka en banks tillgångar för att kunna analysera dess värde (SOU 

1998:160).  

 

4.3.5 EXTERNA EFFEKTER 

De samhällsekonomiska kostnader som uppstår av att en bank slås ut till följd av direkta 

finansiella problem eller på grund av att den förlorat marknadens förtroende går utöver 

kostnaderna för bankens ägare. Orsaken är att problemet sprider sig till andra institut, vilket 

innebär att hela systemet hotas. Det här tar inte den enskilda banken med i sina beräkningar 

när den bedömer hur den ska handla, vilket gör att externa effekter uppstår (SOU 1998:160). 

 

Marknadsmisslyckanden till följd av exempelvis externa effekter kan rättfärdiga någon form 

av reglering (Eklund och Falkenhall, 2011). 
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4.3.6 MORAL HAZARD 

Ett regelverk för banker kan berättigas med att det finns situationer och förhållanden där det 

inte går att förena en bank och statens intresse. I vanliga fall har alla inblandade parter i 

banken ett gemensamt intresse med staten att banken utvecklas i rätt riktning och inte tar 

allt för stora risker. Men det finns situationer som när intressenterna till en bank i dåligt 

tillstånd har mycket lite att förlora på ett ökat risktagande, medan vinsterna kan bli stora.  

 

Situationen tyder på att det finns risk för moral hazard-beteende. Det vill säga att banken 

känner till att staten som sista garant för det finansiella systemet kommer att hjälpa till om 

problem uppstår. Ett högre risktagande i bankerna leder med andra ord till en högre risk för 

att staten måste vidta kostsamma åtgärder för att bevara stabiliteten. För att banker ska 

hålla risktagandet på en acceptabel nivå behövs vissa regler för verksamheten (SOU 

1998:160). Finansiella sektorn har en stor samhällsekonomisk betydelse. I kombination med 

förekomsten av systemrisker och externa effekter motiveras särskilda regleringar (Sveriges 

Riksbank, 2013). 

4.3.7 DYRA EFTERVERKNINGAR 

Offentliga utgifter är direkt synliga och syns till exempel på stadsbudgeten. Kostnader som 

följer av offentliga regleringar är istället dolda och indirekta. Resultatet är att kostnaderna 

förs vidare till företag, konsumenter och medborgare utan att synliggöras. En risk medföljer 

för att samhällsekonomiskt ineffektiva regler införs (Eklund och Falkenhall, 2011). 

 

Regelbördan, som också benämns som regelkostnaden, kan brytas ner i flertalet 

komponenter. Den vanligaste delen är den direkta administrativa kostnaden. Denna uppstår i 

samband med att ett företag följer en viss regel. Kostnaden utgör enbart en bråkdel av den 

totala regelbördans kostnad hos ett företag. De indirekta kostnaderna är större och leder till 

indirekta samhällsekonomiska kostnader som uppstår till följd av att regler skapar kostnader 

och marknadsfriktioner som påverkar företag, näringslivsdynamik och resursallokering 

negativt (Eklund och Falkenhall, 2011). Det tillkommer också anpassningskostnader till följd 

av en reglering. Skälet är att företaget av eget intresse ska vidta en del av de åtgärder som 

lagstiftningen nu kräver (Bohm, 1982). Med andra ord skapar regler en samhällsekonomisk 

kostnad som är större än den det direkt går att urskilja (Eklund och Falkenhall, 2011). 

 

Regler kan genom olika mekanismer påverka investeringar, som i sin tur leder till ekonomisk 

tillväxt, negativt. Dessutom påverkar utformningen av regler sannolikt näringslivs och 

företagsdynamiken direkt. Vissa typer av regler är trots det här avgörande för att ett 

samhälle ska fungera och välfungerande institutioner spelar en avgörande roll för att skapa 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt (Eklund och Falkenhall, 2011). 
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4.3.8 REGLERINGARS EFFEKT PÅ KOMPLEXA SYSTEM 

System kan vara komplexa i den bemärkelse att de är sammansatta av många olika 

oberoende individer och aktörer som interagerar med varandra på olika sätt. Det finansiella 

systemet är ett komplext system som domineras av genuin osäkerhet. Stigande grad av 

komplexitet och osäkerhet i systemet gör att det efter hand blir svårare att förutse 

handlande och utfall. Det här gör i sin tur utformning och implementering av effektiva 

regleringar svårare (Braunerhjelm och Eklund, 2013). 

 

Forskning har visat att komplexa miljöer bör styras av enkla beslutsregler. Grunden i det här 

är att politiken riktas på att undvika katastrofer snarare än att ägna sig åt detaljer. 

Detaljerade och omfattande regler riskerar på så sätt att hindra det verkliga syftet till varför 

de infördes (Braunerhjelm och Eklund, 2013). 
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1. BASELREGLERNA 

5.1 BASEL I 

Baselkommittén utgörs av medlemmar från 27 länder och är en kommitté under Banking for 

International Settlements, BIS. Den verkar för att utveckla och ta fram en internationell 

standard för reglering och tillsyn av banker. De första kapitaltäckningsreglerna som antogs år 

1988 var ett resultat av ett enande mellan G10-länderna genom kommittén. I Basel I, eller 

Basle Record som var den ursprungliga benämningen, införlivades gemensamma principer 

för beräkning av kapitaltäckning med syftet att stabilisera det finansiella systemet i världen 

(BIS, 2013.A). 

 

Kapitalbastäckning innebär att banker måste hålla en viss del eget kapital på grund av vissa 

risker och exponeringar. Kapitalbasen utgörs av två delar. Först primärkapital som innefattar 

eget kapital och redovisade reserver. Sedan supplementärkapital som innefattar 

oredovisade reserver, generella låneförlustreserver, hybridkapital och efterställda fordringar 

(Sveriges Riksbank, 2010). 

 

I Basel I rekommenderas att den riskbaserade kapitaltäckningen i varje enskild bank ska vara 

8 % av bankens totala riskviktade tillgångar. Minst 50 % av kapitalbasen ska utgöras av 

kärnprimärkapital. Det vill säga aktiekapital och innehållna vinstmedel, det kapital som har 

bäst förmåga att täcka förluster. Syftet med kapitaltäckningsreglerna i Basel I är att skapa 

säkerhet genom att täcka för först kreditrisker men senare också för marknadsrisker (BIS, 

2013.B). Baselreglerna är främst riktlinjer och rekommendationer, inte bindande. Trots det 

valde de flesta länder med aktiva internationella banker att ansluta sig till regelverket när 

det infördes (Sveriges Riksbank, 2010.B). 

 

5.2 BASEL II 

Som en följd av krisen på den finansiella marknaden i början av 1990-talet valde 

Baselkommittén att se över rekommendationer och regleringar. Det nya regelverket, Basel II, 

som introducerades 2004 anger hur mycket kapital banker måste ha som buffert för att 

kunna stå emot förluster i sin verksamhet. Det ger också banker en möjlighet att dela upp 

sina affärer i olika riskklasser (BIS, 2014.B). Basel II är uppbyggt kring tre pelare. Den första 

pelaren innefattar en utveckling av de grundläggande kapitaltäckningsreglerna, den andra 

pelaren handlar om riskhantering och tillsyn och den sista pelaren handlar om 

informationskrav (BIS, 2014.C). 
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5.2.1 PELARE 1: KAPITALTÄCKNINGSKRAV 

Kapitaltäckningskravet i Basel II påminner mycket om det som återfinns i Basel I. Skillnaden 

är att det skett vissa förändringar när det kommer till hur kapitalbasen beräknas. 

Rekommendationerna i Basel II är att den riskbaserade kapitaltäckningen i varje enskild bank 

ska vara 8 %, och 50 % av kapitalbasen ska utgöras av kärnprimärkapital. Nytt är att de 

efterställda skulderna enbart får uppgå till 50 % av det primära kapitalet. Det här innebär att 

de maximalt får utgöra 25 % av den totala kapitalbasen (BIS, 2014). De kvantitativa reglerna 

från Basel I finns kvar, men nya kvalitativa regler har införts (Lind, 2005). 

Som ett svar på kritik rörande otillräcklig riskbedömning i Basel I-reglerna är riskavvägningen 

i Basel II mer riskkänslig. De grundläggande kapitalkraven är till för att skapa säkerhet genom 

att täcka upp för kreditrisker och marknadsrisker. I Basel II har det även lagts till kapitalkrav 

på operativa risker. Banker har dessutom fått en möjlighet att välja mellan olika metoder vid 

riskberäkning (Lind, 2005). 

 

5.2.2 PELARE 2: RISKHANTERING OCH TILLSYN 

Den andra pelaren handlar om riskhantering och tillsyn. Den ger banker ett större ansvar att 

själva stärka sin interna bolagsstyrning. Den ger också tillsynsmyndigheter en större 

befogenhet att se till att bankerna inrättar starka ledningssystem (Lind, 2005). 

I Basel II ställs krav på bankernas bolagsstyrning. Övergripande risk- och kapitalstrategier ska 

fastställas av styrelsen, som också ska besluta om vilka system som ska användas för 

riskhantering och riskkontroller. Reglerna ställer krav på kontroller för att se till att banken 

följer beslutna system och strategier med jämna mellanrum. Ledningsgruppen ska se till att 

systemen tillämpas i den dagliga verksamheten i hela bankkoncernen och rapporterar vidare 

till styrelsen (Lind, 2005). 

En starkt intern revisionsfunktion ska stödja bolagsstyrningen i dess arbete genom att 

granska ledningsgruppen och se till att kraven uppfylls samt att systemen och kontrollerna 

fungerar. Rapporteringen sker direkt till bolagsstyrningen (Lind, 2005). 

Tillsynsmyndigheternas roll har utökats i Basel II. De ska bland annat godkänna enskilda 

bankers system för risk, kapital och internrevision. De ska kontrollera den faktiska 

tillämpningen av system i hela banken och bedöma alla väsentliga risker i bankverksamheten 

som helhet. Myndigheterna ska bedöma en banks risk i förhållande till dess tillgängliga 

kapital och vid behov vidta korrigerande åtgärder genom att kräva ytterligare kapital för 

enskilda banker (Lind, 2005). 
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5.2.3 PELARE 3: INFORMATIONSKRAV 

Den tredje och sista pelaren fokuserar inte direkt på riskhantering, utan handlar om 

informationskrav. Syftet är att möjliga kunder och andra intressenter ska få möjligheten att 

skapa sig en uppfattning om en banks finansiella ställning (Finansinspektionen, 2001). 

Marknadsdisciplin uppmuntras genom en uppsättning av krav på banker att offentliggöra 

information om sin kapitaltäckning och riskhantering samt sina strategier och metoder för 

beräkning (Finansinspektionen, 2001). Det här är ett värdefullt komplement till den vanliga 

tillsynen då myndigheter till skillnad från investerare och intressenter inte har möjlighet att 

vara involverad i en banks verksamhet på löpande basis (Lind, 2005). 

5.3 BASEL III 

Under den senaste finansiella krisen visade det sig att regelverket inte fungerade för att 

minska riskhanteringen i banksektorn. Innan och under krisen hade en reform, Basel III, varit 

under utveckling. Den nya reformen bygger på Basel II:s pelare och innebär både en 

kvalitativ och en kvantitativ ökning av kapitalbasen och dessutom införandet av ett 

likviditetskrav. Förändringarna har som syfte att kunna absorbera risker och hantera 

eventuella finansiella kriser i framtiden genom att motverka konjunkturförstärkande effekter 

och göra banksystemet mer stabilt (Sveriges Riksbank, 2011.B). Implementeringen planeras 

vara klar 2019 (BIS, 2010.D). 

5.3.1 KAPITALREGLER 

PELARE 1: KAPITALKRAV 

 

KAPITALTÄCKNINGSKRAV 

Det visade sig att primärkapitalet inte fångade förluster tillräckligt bra under den senaste 

finansiella krisen. Basel III sätter högre krav på bankers kapital genom att kapitalkraven höjs 

och striktare regler införs för vad som får räknas in i kapitalbasen. Vissa typer av instrument 

som tidigare fått räknas som kapital tillåts inte längre och större delen av kapitalbasen ska 

bestå av kärnprimärkapital (Sveriges Riksbank, 2011.A). 

Kapitaltäckningskravet på hur stort primär- och sekundärkapital en bank totalt måste hålla är 

oförändrat 8 %. Nytt är att 6 %, istället för 4 %, av bankens riskvägda tillgångar måste bestå 

av primärkapital. Minimikravet på kärnprimärkapital höjs från 2 % till 4, 5 % av de riskvägda 

tillgångarna (Sveriges Riksbank, 2011.A). 
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KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT 

I Basel III har det införts en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 % av kärnprimärkapitalet. 

Kapitalkonserveringsbufferten innebär att bankerna totalt sett i vissa tider kommer att 

behöva hålla 7 % i kärnprimärkapital. Det finns även en restriktion på utdelningar om banken 

inte uppfyller det totala kapitalkraven (Sveriges Riksbank, 2011.A). Syftet med 

konserveringsbufferten är att säkerställa att banker håller en buffert av kapital med hög 

kvalitet i goda tider som kan användas för att täcka förluster under dåliga tider (Sveriges 

Riksbank, 2010.A). 

KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT 

Basel III innefattar också en kontracyklisk kapitalbuffert.  Den innebär att 

kärnprimärkapitalet kan ökas mellan spannet 0 och 2,5 %. Meningen är att bufferten ska 

korrelera med rådande finansiella förhållanden. Tillsynsmyndigheter har till uppgift att 

övervaka kreditförhållandena på marknaden och införa buffertkrav när de anser att behov 

finns. Det här innebär i sin tur att kravet på hur mycket kärnprimärkapital som banker ska 

hålla totalt sätt kan uppgå till 9,5 % i tider med stark kreditexpansion. Den kontracykliska 

kapitalbufferten behandlas på samma sätt som kapitalkonserveringsbufferten när det gäller 

utdelningar och båda skapar en kraftfullare stötdämpare än vad som var fallet i Basel II 

(Sveriges Riksbank, 2011.A). 

Reglerna om buffertkapital har två funktioner, dels att öka motståndskraften när förluster 

inträffar och dels att minska risktagandet hos bankers ägare. För det här krävs att 

kapitalkravet varierar med risktagandet (Sveriges Riksbank, 2003.B) 

 

 Kärnprimärkapital Primärkapital Totalt kapital 

Minimum 4,5 % 6 % 8 % 

Minimum plus 

kapitalkonserveringsbuffert 

7 % 8,5 % 10,5 % 

Kontracyklisk 

kapitalbuffert 

0-2,5 %   

Minimum plus 

kapitalkonserveringsbuffert 

plus maximal kontracyklisk 

kapitalbuffert 

9,5 % 11 % 13 % 

Tabell 1. En sammanfattning som visar minimikraven på sammansättningen av bankernas 

kapitalbas. Totalt kapital består av primär- och supplementärkapital.  
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BRUTTOSOLIDITETSKRAV 

Nytt i Basel III är också ett minimikrav på bruttosoliditet i banker, vilket är ett komplement 

till kapitaltäckningen av de riskviktade tillgångarna med syfte att förebygga att bankernas 

skuldsättning blir för hög. Bruttosoliditeten anger ett mått på hur stort kapitalet är i 

förhållande till bankens totala tillgångar. Det här inkluderat de åtaganden som finns utanför 

balansräkningen och oavsett risk. Enligt regleringarna får det egna kapitalet inte understiga 3 

% av de totala tillgångarna. Bruttosoliditetskravet sätter en spärr för hur stor del av 

balansräkningarna som bankerna får finansiera med skulder (Sveriges Riksbank, 2011.A). 

Tanken med kravet är att det ska utgöra ett komplement till de riskbaserade 

kapitaltäckningsreglerna och säkerställa att bankerna inte underskattar sina risker (Sveriges 

Riksbank, 2010.A). 

 

PELARE 2: RISKHANTERING OCH ÖVERVAKNING 

Regleringarna i Basel III ställer precis som i Basel II krav på hantering och bedömning av 

risker hos banker. Nu får sammanlagda risker hos banker inte medföra möjligheten att de att 

inte skall kunna tillgodose sina åtaganden. För att uppfylla kravet ska banker se till att 

upprätthålla kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka nivån på de 

risker som det är eller kan bli utsatt för under fortlöpande värderingar (Finansinspektionen, 

2010). 

PELARE 3: INFORMATIONSKRAV 

De utökade krav på pelare tre som införs i Basel III gäller exponeringar av värdepapperisering 

och sponsring av instrument utanför balansräkningen. Även ett utökat krav på upplysningar 

om detaljer i bland annat lagstadgat kapital krävs. Däribland omfattande redogörelser för 

hur en bank beräknar regleringar (BIS, 2013.E). Syftet med informationskraven är att ge 

marknadsaktörerna korrekt och fullständig information om riskprofilerna hos de enskilda 

instituten (Finansinspektionen 2014). 

Allt som allt stärks bankernas kapitalställning avsevärt i förhållande till Basel II. Det här 

bidrar till att stärka förtroendet för de enskilda bankerna och för systemet som helhet 

(Sveriges Riksbank, 2011.A). 

5.2.3 LIKVIDITETSREGLER 

Det sätts upp tydliga mått för kvantitativa krav på bankernas likvida medel i Basel III. 

Likviditetsregleringarna består av två stycken huvudsakliga delar. En för kortsiktiga behov 

och en för långsiktig finansiering. Regleringarna motiveras av att den senaste krisen påvisade 

att banker tog allt för stora likviditetsrisker. Det handlade framför allt om att banker hade 

för små likviditetsbuffertar och att det var en dålig matchning i löptider mellan tillgångar och 

skulder (Sveriges Riksbank, 2010.A). 
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LIKVIDITETSTÄCKNINGSKVOTEN 

Likviditetstäckningskvoten handlar om kortsiktiga likviditetsbehov och inriktar sig på 

bankens tillgångssida. Kvoten innebär att banken ska ha tillräckligt stor buffert av likvida 

tillgångar i form av kassa och statspapper för att kunna överleva oväntade 

finansieringsproblem (Sveriges Riksbank, 2010.A). Banken ska ha en buffert av likvida medel 

för att kunna klara sina kortsiktiga likviditetsbehov under en period på 30 dagar av svåra 

finansieringsförhållanden. Reserven av likvida medel ska alltså vara större än nettoutflödet 

ur banken under en stressad period (Sveriges Riksbank, 2011.C). 

 

STABIL NETTOFINANSIERINGSKVOT 

För att uppnå bättre balans i löptid mellan bankens tillgångar och skulder har det införts en 

stabil nettofinansieringskvot.  Den ställer krav på att tillgångar i högre utsträckning ska 

finansieras med stabil och långfristig finansiering (Sveriges Riksbank, 2010.A). Det här 

innebär att banken ska ha en viss mängd stabila och långsiktiga finansieringskällor som 

speglar likviditetsegenskaperna hos bankens tillgångar. Kontanter behöver exempelvis inte 

ha någon stabil finansiering, medan lån till kreditinstitut med löptid på mer än ett år ska 

täckas helt av stabil finansiering. Minimumkravet är att bankens stabila finansiering ska vara 

större än bankens behov av finansiering (Sveriges Riksbank, 2011.C). 

5.4 SAMMANFATTNING AV SYFTET MED REGELVERKET 

Syftet vid införandet av Baselregelverket var att skapa stabilitet i det finansiella systemet 

(BIS, 2013.A). Efter en större finansiell störning upptäcktes att de första 

kapitaltäckningsreglerna inte var tillräckliga. Det här ledde till en reformering av regelverket 

vilket i sin tur resulterade i Basel II. Det grundläggande syftet om att stabilisera det 

finansiella systemet levde vidare med regelverkets första pelare, men det gav nu banker och 

andra finansiella institut fler möjligheter att välja mellan olika metoder vid beräkning av 

kapitalbasen. På så sätt fanns det möjlighet att möta förluster till en följd av exponering för 

kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Dessutom infördes en andra pelare för 

riskhantering och tillsyn och en tredje pelare för informationskrav för att fånga fler risker 

(Göran Lind, 2005). 
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Trots att hänsyn tagits till fler risker än tidigare i Basel II, visade det sig att det inte räckte till 

under den finansiella krisen i början av 2000-talet. Det grundläggande syftet om att uppnå 

finansiell stabilitet följde med när Basel III utvecklades. Nu utökades också syftet med att i 

framtiden kunna absorbera risker och hantera eventuellt finansiella kriser genom att 

motverka konjunkturförstärkande effekter och göra banksystemet mer stabilt. De tre 

pelarna som Basel II byggde på behölls med vissa tillägg. Häribland en 

kapitalkonserveringsbuffert, en kontracyklisk kapitalbuffert och ett bruttosoliditetskrav. 

Utöver det här infördes också regleringar för likviditet utanför pelarna för att sätta upp 

tydliga mått för kvantitativa krav på bankernas likvida medel (Sveriges Riksbank, 2011.A). 
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7. KRITIK MOT BASELREGELERNA 

7.1 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 

Den senaste Baselregleringen medför betydande administrativa kostnader. De uppskattas 

motsvara omkring 200 heltidsarbeten för en medelstor europeisk bank. Utöver det här 

tillkommer även kostnader för tillsynsmyndigheter (Braunerhjelm och Eklund, 2013). 

Administrativa kostnader som banker har för att kunna följa gällande regelverk medför att 

deras utrymme att använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet 

begränsas (Lindholm, 2014). 

7.2 TILLSYNSMYNDIGHETER 

Baselreglernas andra pelare ger en utökad roll och ett stort ansvar till tillsynsmyndigheter. 

Ett problem som kan uppstå är att tillsynsmyndigheter riskerar att fokusera på detaljer 

istället för helheten. Detaljregleringar är förknippat med betydande kostnader 

(Braunerhjelm och Eklund, 2013). Tillsynsmyndigheter är även de som godkänt vissa 

processer och metoder. Det här innebär att de kan vara mindre benägna att i ett senare 

skede kritisera samma process och metod. Det skulle innebära att de kritiserade sina egna 

beslut (Lind, 2005). 

7.3 LÅN TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

Krav på kapital, likviditet och skuldsättning i Baselreglerna kan minska bankernas förmåga att 

låna ut till små och medelstora företag (Braunerhjelm och Eklund, 2013). Lån till små och 

medelstora företag medför en viss risk på grund av deras egna kapital är begränsat. Små och 

medelstora företag är ofta mer beroende av lån än stora företag, vilket kan resultera i sämre 

finansieringsmöjligheter. I många länder är tillväxten för små och medelstora företag viktig 

för landets ekonomi som helhet (Lind, 2005). Kraven i Baselreglerna gör att genomsnittliga 

kostnader för bankens skulder ökar, vilket också medför ökade räntekostnad för bankens 

kunder (Braunehjelm och Eklund, 2013) 

 7.4 TILLVÄXTMARKNADER OCH INTERNATIONELLA BANKER 

Mindre välbärgade länder kommer inte ha samma möjlighet att anta Baselreglerna som 

industriländerna. Det till följd av kostnader för att införa riskhanteringssystem i banker och 

den resurskrävande tillsynen (Lind, 2005) 

 

Stora banker från utvecklade länder kan komma att få en konkurrensfördel på 

tillväxtmarknader. Det till följd av att externa kreditbetyg från stora internationella 

kreditvärderingsinstitut är mycket vanligare i industriländer. En bank i ett industriland 

kommer på så sätt få lägre kapitalkrav än en bank i ett utvecklingsland (Lind, 2005). 
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7.5 SMÅ BANKER 

Det finns en uttryckt oro från mindre aktörer på bankmarknaden för att Baselreglerna ska 

komma att ha en negativ påverkan på deras konkurrenskraft (Rex, 2011). Detta till följd av 

att de nya reglerna om kapitaltäcknings- och likviditetskrav skulle kunna hämma återväxten 

på marknaden. I sin tur skulle det här allvarligt kunna hota de minsta aktörernas framtid. 

 

Kraven är främst framtagna för att reglera de stora, komplexa och gränsöverskridande 

bankerna som uppvisade problem vid den senaste finansiella krisen. Men reglerna påverkar 

även de mindre bankerna som proportionellt sätt får högre kostnader i avseende av 

regelhantering jämförelsevis med de större aktörerna. De nya reglerna förstärker den redan 

befintliga inträdesbarriären som finns på marknaden. Tillsammans med proportionellt högre 

kostnader för regelhantering blir det svårare för mindre aktörer att behålla sin 

konkurrensmässiga ställning på marknaden.  Baselreglerna ger en effekt på kort sikt då 

kostnaderna för regelhantering blir högre. På lång sikt förhindras nyetablering genom 

inträdeshinder (Rex, 2011). 

 

Utöver det här påverkar de senaste Baselreglerna också bankernas affärsmodeller. Det till 

följd av att det blir svårare att införskaffa nödvändigt kapital till finansiering. I sin tur 

påverkas bankernas möjlighet att låna ut kapital till sina kunder. En affärsmodell är en 

beskrivning av hur en banks affärsverksamhet är tänkt att fungera. Till exempel varifrån 

banken får sina intäkter, vilka varor som ska erbjudas och hur de ska distribueras. Mindre 

aktörer använder sig av specialiserade affärsmodeller för ett visst kundsegment. Det finns en 

hög grad av diversifiering bland bankerna på marknaden. De nya regleringarna kan leda till 

att de mindre bankernas affärsmodeller förändras och konvergerar mot varandra då de 

rådande modellerna på marknaden inte längre är lönsamma. En hårt reglerad marknad kan 

leda till minskat nytänkande och därmed också en minskad utveckling (Jon Greenlee, Hugh 

Kelly, Mark Fogarty, Sunanda Dutta och José A Baraybar 2011). 

 

Ytterligare kan de nya Baselreglerna komma att gynna de stora bankerna, till skillnad från de 

små, då de har resurser att använda mer avancerade riskhanteringsmetoder och därmed få 

lägre kapitalkrav. Att införa avancerade riskhanteringsmetoder är förenat med höga 

kostnader, men också lägre driftskostnader (Lind, 2005). När en stor bank väl har infört ett 

avancerat riskhanteringssystem kommer banken kunna spara kostnader för kapitalkraven. 

De skulle då kunna använda vinsten för att köpa upp mindre aktörer på marknaden Sveriges 

Riksbank, 2011.A). 
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7.6 STORA BANKER 

De nya reglerna kan komma att innebära högre kostnader för banken såväl som aktieägare. 

Det kan, enligt vissa storbanker, komma att kosta upp till 900 miljoner kronor för bank och 

aktieägare att under de kommande fem åren anpassa sig till Baselreglerna. Risk finns för att 

reglerna kan hämma den ekonomiska utvecklingen eftersom det är svårt att överblicka de 

sammanlagda effekterna av de nya reglerna (Svensson, 2014). 

 

De ökade kostnaderna består till stor del av de skärpta kapitalkraven, ökade utgifter för 

finansiering och behovet av att omorganisera för att uppfylla Baselreglerna. Att aktieägarnas 

avkastning skulle kunna komma att minska samtidigt som bankerna behöver uppmuntra 

ökade investeringar för att kunna skapa en behövande buffert kan bli problematiskt 

(Greenlee et al., 2011). I de nya reglerna räknas bolån inte som en tillgång, vilket gör att det 

blir svårare för banker att låna ut till ändamålet (Hellekant, 2014). 
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2. ANALYS 

BASELREGLERNA OCH INSTITUTIONELL TEORI 

Baselregelverket är från grunden en mjuk regim vilket innebär att dess regler främst är 

rådgivande. Eftersom en del länder har valt att införa regelverket har det kommit att bli en 

formell institution på vissa håll. I och med att regelverket har antagits som lag av många 

länder utgör de nya spelregler i samhället.  

 

I institutionell teori är regler och normer bakomliggande faktorer för tillväxt. Sätts det här i 

perspektiv till att finansiell stabilitet är viktigt för tillväxten verkar regelverket i dubbel 

bemärkelse. Regelverket har som syfte att skapa finansiell stabilitet som på så sätt skapar en 

trygghet i samhället. För att kunna uppnå en internationell finansiell stabilitet är det viktigt 

att alla internationella banker tillämpar reglerna. Om inte saknar regelverket en viss funktion 

och då kan spridningsrisker lätt uppstå. Det finns ingenting tvingande från Baselkommitténs 

sida om en internationell bank väljer att stå utanför regelverket. Det finns inte heller något 

som säger att en liten inhemsk bank inte skulle kunna vara startbrickan i ett dominospel. 

 

Om alla länder låter Baselreglerna omfattas i sin nationella lag kommer Basel bli en formell 

institution med förutbestämda spelregler. Reglerna är till för att bestämma hur spelet ska 

spelas och alla spelare behöver följa reglerna för att kunna vinna. Om reglerna efterföljs av 

samtliga parter kommer alla bli vinnare. Om någon väljer att avvika eller bryta mot spelets 

regler ska banken enligt institutionell teori bestraffas. Hur ska framgå av reglerna, men 

förenar man institutionell teori och Baselregelverket ser man tydligt att de skiljer sig åt på 

den punkten. Eftersom Baselreglerna från Baselkommittén främst är rådgivande finns ingen 

framtagen bestraffning för en bank som bryter mot dem. Bestraffningen blir istället kollektiv 

i den bemärkelsen att en bank som står utanför eller bryter mot reglerna kan komma på fall 

och påverka alla andra banker genom systemrisker. 

 

 

BASELREGLERNA OCH SJÖGREN-KNUTSENS CYKELMODELL  

Baselreglerna leder till att steg tre i Sjögren-Knutsens cykelmodell uppfylls i och med att de 

reglerar marknaden. Det här innebär inte att cykelmodellen uppmuntrar till en ny finansiell 

kris. Snarare skapar Baselreglerna en struktur som minskar risktagande och att steg fyra, 

fem, sex och sju i modellen kan motverkas alternativt mildras. 
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I steg fyra, sysslolöst kapital, är marknadsaktörerna mer benägna att ta på sig risk. 

Baselreglerna främjar för att minimera risktagande. På så sätt kan steg fem, 

skulduppbyggnad, ta längre tid att nå fram till eller förhindras helt och hållet. Ökad 

skuldsättning minskas i Baselreglerna genom att ställa likviditetskrav på bankerna vid 

utlåning av kapital. Om det här steget är motståndskraftigt kan man undvika det sjätte 

steget i Sjögren-Knutsen modellen där bubblan spricker. Om det blir så att bubblan spricker 

trots allt kan Baselregleringarna mildra konsekvenserna i steg sju, strukturomvandlingen, så 

att de inte blir lika omfattande och ekonomin kan snabbare återhämta sig. 

INSTITUTIONERS EFFEKT PÅ TRANSAKTIONSKOSTNADER 

Regler och normer skiljer sig mellan olika länder och världsdelar. Skillnad i de institutionella 

ramverken utgör en risk om inte utländska aktörer har fullständig kännedom om dem. 

Baselreglerna upprätthåller homogena spelregler inom den internationella såväl som den 

nationella marknaden. Finns det tydliga regler som aktörerna och spelarna har att följa 

kommer osäkerheten och transaktionskostnader att minska enligt institutionell teori. 

 

Baselreglerna minskar transaktionskostnaderna, framför allt genom att skapa en stabil 

internationell marknad. Det här uppnås genom att reglerna eliminerar onödigt risktagande 

vilket minskar osäkerheten. Minskar osäkerhet minskar även transaktionskostnader 

eftersom komplexiteten i avtalen mellan aktörer kommer att minska. 

KOSTNADER 

Det är kostsamt att införa ett regelverk, speciellt ett omfattande som Basel. Det uppstår 

kostnader för att införa regelverket och för att administrera det. Både administrativa direkta 

kostnader och indirekta kostnader uppstår.  

 

Det är inte bara införandet av ett regelverk som är dyrt. Det har också visat sig att en kris 

medför dyra efterverkningar. Efter att bubblan har spruckit krävs en strukturomvandling 

vilket vi ser i Sjögren-Knutsens sjunde steg i cykelmodellen. Kostnader uppstår inte enbart 

för individen, utan också för företag och framför allt för staten genom sin roll som sista 

garant för det finansiella systemet. Staten behöver, om nödvändigt, gå in och försöka rädda 

det som räddas kan och stabilisera upp systemet i den mån det går. Processen för 

återhämtning är inte kort, utan som tidigare påpekats i uppsatsen kan det ta upp till 5 år 

innan till exempel arbetslösheten börjar sjunka. 
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STÄRKT KAPITALSTÄLLNING I ETT KOMPLEXT SYSTEM 

Kapitalbuffertarna och bruttosoliditetskravet i Basel III minskar risken för konkurs för en 

enskild bank. Bruttosoliditetskravet som är ett komplement till kapitaltäckningsreglerna är 

till för att förhindra att bankernas skuldsättning blir för hög. Helt enkelt en täckning för att 

bankerna inte ska underskatta sina risker. Allt som allt har bankernas kapitalställning stärkts 

avsevärt i Basel III. Främst genom att minska potentiella riskerna i så hög grad som möjligt. 

Minskade risker leder till ett ökat förtroende för de enskilda bankerna och för systemet som 

helhet.  

 

Förtroendet är viktigt för banksystemet. Om misstro skulle uppstå kan den lätt spridas. 

Eftersom delar i det komplexa finansiella systemet är nära sammankopplade med varandra 

skapas en känslighet. En enskild banks handlande kan påverka förtroendet för banksystemet 

som helhet. I och med ökat förtroende till följd av stärkt kapitalställning hos bankerna har 

misstro till följd av osäkerhet gällande bankers risktagande minskat. Det leder till att en 

förtroendekris som annars kunnat försämra hela betalningssystemets funktionssätt inte 

längre är lika aktuell, vilket gör att en finansiell kris ligger längre bort än tidigare.  Viktigt att 

komma ihåg är att det fortfarande finns en risk för misstro. 

  

Varje bank är en viktig del i den finansiella infrastrukturen men har olika stor betydelse för 

den. En systemviktig bank som stöter på problem skulle kunna stjälpa hela systemet. 

Samtidigt kan en mindre viktig bank också skapa spridningar som i slutändan kan visa sig 

förödande. Problembanker som inte är internationella kan till exempel sprida oro till banker 

inom nationen som är internationella och på så sätt kan en bank som inte är systemviktig 

ändå skapa tumult och bubblan i det sjunde steget i Sjögren-Knutsens cykelmodell skulle 

kunna spricka. 

 

SKA MAN TA HÄNSYN TILL ETT  

KOMPLEXT SYSTEM ELLER EXTERNA EFFEKTER?  

Det finansiella systemet är komplext eftersom det är sammansatt av många olika oberoende 

aktörer som interagerar med varandra på olika sätt. Det domineras av genuin osäkerhet. 

Med ökad komplexitet och osäkerhet blir det svårare att förutse handlande och utfall. 

Utformningen av effektiva regleringarna blir på så sätt svårare, vilket i sin tur innebär att det 

finansiella systemet kan vara svårt och olämpligt att reglera. Forskning har visat att 

komplexa miljöer bör styras av enkla beslutsregler. Baselregelverket är omfattande och det 

motiverar till att det finansiella systemet inte bör regleras. I och med att det bidrar till att det 

blir svårare att förutse resultat av regleringarna när komplexiteten ökar. 

 

 



31 
 

Samtidigt är de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstår vid strukturomvandling till 

följd av direkta finansiella problem eller en förtroendeförlust större än kostnaderna varje 

enskild bank möter. Om en bank skulle slås ut som en följd av direkta finansiella problem 

eller en förtroendeförlust uppstår det en total kostnad för samhället som är större än 

kostnaden för den enskilda banken. Genom spridningseffekter och framtvingande 

räddningsaktioner kan den samhällsekonomiska kostnaden bli av betydande storlek. 

Eftersom den enskilda banken enbart tar hänsyn till sina egna företagsekonomiska kostnader 

uppstår externa effekter och därmed råder ett marknadsmisslyckande som gör det 

motiverat att reglera. Om problemet sprider sig kan det leda till att hela systemet kollapsar. 

Det är svårt för allmänheten att värdera innestående krediter hos banker. Detta gör hela 

banksystemet svåröverblickat och motiverar i sin tur ett åtgärdande då problem kan leda till 

att misstro lätt sprider sig i systemet. Om möjlighet ges att överblicka en banks tillgångar för 

att på så sätt kunna analysera dess värde skulle problemet möjligen försvinna. 

 

Frågan är vad som väger tyngst; det komplexa systemet eller de externa effekterna? Vid 

reglering kan det vara svårt att uppnå effektivitet och regleringar kan leda till ökad osäkerhet 

och på så sätt till ett ännu mer komplext system om de inte är effektiva. Om reglering väljs 

bort existerar ett marknadsmisslyckande som leder till externa effekter. De externa 

effekterna påverkar samhället negativt och kan leda till mycket stora samhällsekonomiska 

kostnader genom spridningseffekter. 

Baselreglerna kräver transparens från banker och andra aktörer. Baselreglerna är tydliga och 

kan på så sätt ses som ganska enkla beslutsregler. Detta gör att de enligt vad forskning säger 

kan vara effektiva i en komplex miljö eftersom en sådan miljö bör styras av enkla 

beslutsregler. Vid ett marknadsmisslyckande på grund av externa effekter råder motiveras 

en reglering. Baselreglerna skapar säkerhet genom att risktagandet hos bankerna minskar. 

Det i sin tur leder till ett mindre komplext system. Det här gör att man inte behöver besluta 

vilket som är viktigast eftersom regleringarna gör det finansiella systemet mindre komplext 

genom ökad säkerhet och samtidigt förhindrar marknadsmisslyckandet som uppstår till följd 

av externa effekter. 

 

MORAL HAZARD OCH TILLSYNSMYNDIGHETER 

En enskild bank och statens intressen kan gå isär genom att banken i vissa situationer har 

mycket att tjäna på ett stort risktagande. Staten tillsammans med invånarna har ett 

gemensamt intresse i att bankerna inte tar för stora risker. Staten är den yttersta garanten 

för det finansiella systemet. Vid moral hazard-situationer, när en bank tjänar på att utsätta 

sig för en stor risk, innebär det även en risk för staten då den kan komma att behöva vidta 

kostsamma åtgärder för att restabilisera det finansiella systemet. 
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Därmed behövs ett regelverk för att kunna hindra banker från att utnyttja situationer där de 

gynnas av ett högre risktagande. Risktagandet ger effekter långt utanför bankens egna 

kostnader. Precis som i fallet med externa effekter uppstår mycket stora 

samhällsekonomiska kostnader. Ett regelverk behövs helt enkelt för att hålla bankernas 

risktagande på en acceptabel nivå. 

 

För att banker och andra aktörer ska hålla sig till regelverket är det viktigt med övervakning 

och tillsyn. I Baselreglerna står tillsynsmyndigheter för godkännande och övervakning av 

bankernas system, vilket innebär ett stort och viktigt ansvar.  

 

Om spelets regler inte är tillfredställande för alla parter är det tänkbart att vissa aktörer 

försöker hitta kryphål. Att övervakning och kontroll finns i regelverket innebär att kryphål, 

som annars skulle kunnat uppstå, förebyggs. På så sätt kan Baselreglernas andra pelare om 

övervakning och tillsyn leda till att det går att förhindra eller mildra en finansiell kris genom 

att se till att alla spelare följer de regler som finns. Att alla banker följer regelverket är av 

stort intresse då det kan uppstå spridningsrisker. 

LÅN TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

Det har riktats kritik mot Basel III och dess påverkan på att minska bankers förmåga att låna 

ut till små och medelstora företag. Det är visserligen relevant att små och medelstora 

företag i många ekonomier är viktiga för den ekonomiska tillväxten. Men det är inte bara 

räntekostnaden för små och medelstora företag som höjs, utan också kostnaden för alla 

andra aktörer som är i behov av lån. 

 

Att kostnaden för aktörer som är i behov av lån höjs innebär att skuldsättningen inte ökar 

lika mycket som den annars skulle göra då lån förenade med hög risk elimineras. I sin tur 

leder detta till att steg fem som omfattar skulduppbyggnad i Sjögren-Knutsens cykelmodell 

mildras alternativt förhindras. 

TILLVÄXTMARKNADER OCH INTERNATIONELLA BANKER 

Kritik har också riktats mot att utvecklingsländer inte har samma möjlighet att anta 

Baselreglerna som industriländerna. Avancerade riskhanteringssystem kommer bli svårare 

för fattigare länder att implementera då tillräckligt med resurser eventuellt inte existerar. 

Samtidigt går det att tänka att kapitalkraven som ställs på de fattigare länderna kommer 

vara lägre då de har ett mindre komplext banksystem än rikare länder. Det går också att 

tänka sig att utvecklingsländerna kommer att tjäna på att investera de resurser som finns i 

att efterfölja Baselreglerna. Genom att följa reglerna kan konkurser och negativa effekter på 

bankmarknaden mildras eller helt undvikas. Följderna hade annars kunnat bidra till betydligt 

högre kostnader än själva införandet av Baselregelverket. 

 



33 
 

Det har också riktats kritik mot att stora internationella banker kommer få en 

konkurrensfördel på tillväxtmarknader. Detta för att externa kreditbetyg är vanligare i 

utvecklingsländer. Det kan bli så att inhemska banker inte behöver bli förlorare eftersom 

deras kapitalkrav inte är lika höga som de stora internationella bankerna, som måste 

använda de mer avancerade riskhanteringssystemen. Dessutom kan internationella banker 

bidra med ett positivt inflytande på den inhemska bankmarknaden genom införandet av 

avancerade riskhanteringssystem. 

 

När mer välbärgade länder börjar följa spelets regler leder det till ett stabilare finansiellt 

system som på så sätt skapar en positiv extern effekt på den globala marknaden. På så sätt 

blir alla vinnare i spelet när risken för bankkriser och finansiell oro minskar. 

KAN REGELVERKET FÖRHINDRA EN FINANSIELL KRIS? 

Baselreglerna har inte lyckats förhindra en bankkris vid de två finansiella störningarna som 

drabbat världen sedan regelverkets införande. Som svar på störningarna har 

Baselkommittén funnit nya sätt att reglera för att minska riskerna hos bankerna och försökt 

täppa till de hål där regelverket inte visat sig vara tillräckligt motståndskraftigt. I Basel III 

infördes en hel del nya regleringar, vilket tyder på att Baselkommittén anpassat spelets 

regler efter tidens gång. Enligt institutionell teori är det här nödvändigt för att tillväxten ska 

öka och för att transaktionskostnaderna ska hållas nere. 

 

Kommittén såg bland annat att primärkapitalet inte fångade upp förluster tillräckligt bra. 

Som svar på det har andelen kärnprimärkapital i kapitalkravet höjts och det har även ställts 

högre krav på vad som får räknas in i kapitalbasen. Det finns en gräns för hur mycket det går 

att höja kapitalkraven. Tillslut kommer bankers handelsutrymme bli ytterst begränsat. Det 

här gör att regelverket är begränsat i sin utveckling över tiden när det gäller en kvantitativ 

ökning av kapitalbasen. Däremot finns en fortsatt utvecklingsmöjlighet när de gäller de 

kvalitativa måtten. 

 

Att andelen kärnprimärkapital kan ändras med hjälp av buffertarna är enligt oss till Basel III’s 

fördel. När det finns risk för en finansiell kris eller läget är kritiskt på marknaden till följd av 

prisbubblor eller kreditexpansion går andelen att anpassa. Det här innebär också att 

bankerna inte har lika mycket restriktioner hela tiden. Eftersom bankkriser ofta föregås av 

variablerna är det en bra åtgärd från kommitténs håll och förändringen leder till en större 

motståndskraft gentemot bankkriser. Införandet av kapitalkonserveringsbufferten som 

byggs upp i goda tider och används i sämre och den kontracykliska kapitalbufferten som 

korrelerar med de rådande finansiella förhållandena innebär att en kraftfullare stötdämpare 

har införts och det kommer dessutom att minska risktagandet hos bankens ägare då en 

restriktion på att krav måste uppfyllas för att bankbonusar ska kunna delas ut. Restriktionen 

leder till en säkerhet, då vetskapen om att onödiga uttag för bonusar inte sker. 
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Likviditetsregleringarna är ett svar på att bankerna tog allt för stora risker vid den senaste 

finansiella krisen. Likviditetsbehovet på kortsiktig och långsiktig finansiering täcks upp för 

bankerna. Det här är ett bra svar på tidigare brister som funnits i Baselreglerna. 

Likviditetstäckningskvoten täcker upp för oväntade finansieringsproblem och skapar en 

bättre balans medan nettostabila finansieringskvoten skapar en bättre balans i 

löptidsstruktur mellan tillgångar och skulder. Att banken enligt formella institutioner måste 

kunna stå emot finansieringsproblem innebär att förtroendet för banken i vissa avseenden 

kommer att vara säkerställt. Med Basel III-reglerna kommer banker klara av en strypt 

finansiering i minst 30 dagar. Trots detta kan det uppstå likviditetsbrist, men den kommer 

inte vara lika påtaglig som vid direkta finansieringsproblem. På grund av detta kan 

spridningseffekter som annars kunnat uppstå som en direkt följd av misstro förhindras. Det 

finns fortfarande en risk att en bank som saknar finansiering kan tvingas att realisera sina 

tillgångar. I sin tur kan det här påverka andra bankers prissättning på tillgångar genom 

spridningseffekter. Det här innebär att det går att förskjuta en bankkris till följd av strypt 

finansiering, men inte förhindra den då bubblan fortfarande kan spricka enligt steg sex i 

Sjögren-Knutsens cykelmodell. Tidsfördröjningen kan dock vara värdefull och ge en möjlighet 

att lösa problemet. 

 

Prisbubblor och kreditexpansioner föregår som tidigare nämnts ofta en bankkris. Om 

buffertarna inte förhindrar de här kommer det att leda till att efterfrågan överstiger utbudet 

på likvida medel hos centralbanken, vilket innebär att de som tidigare kunde få ett lån nu 

kan få stora problem oavsett villkor. Om en sådan här kollaps sker på kreditmarknaden kan 

det leda till en framtvingad försäljning av tillgångar, vilket i sin tur leder till en minskning i 

tillgångarnas värde. Om tillgångars pris sjunker mer än vad de är värda får banken 

solvensproblem. På så sätt kan ogrundad misstro vara självuppfyllande. Därför hjälper det 

inte bara att förhindra prisbubblor och kreditexpansioner. Hänsyn måste även tas till 

misstro. Misstron behöver inte ens vara grundad, utan kan uppstå genom spekulationer eller 

rykten. Misstro kan uppstå på grund av andra saker än rent finansiella vilket gör att det är 

svårt att förutspå exakt vad som kunna vara startskottet till en kris. Nämnvärt är att de 

faktorer med finansiell grund som skulle kunna leda till en finansiell kris har större 

spridningsrisk än de utan och kan därmed vara viktigare att försöka förhindra. Det här 

innebär att ett finansiellt regelverk inte räcker för att förhindra en finansiell kris. Det behövs 

något mer omfattande som även täcker upp för risker som inte är finansiella. Det här kan 

tyckas vara omöjligt då man inte kan förutspå alla risker det finansiella systemet kan utsättas 

för. Med ett finansiellt regelverk som Basel går det att försvåra att en finansiell kris bryter ut 

genom att täcka upp för de kända risker som finns.  
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BASELREGELVERKETS SYFTE 

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med Baselreglerna inte är att förhindra en finansiell 

kris. Det ursprungliga målet var att uppnå finansiell stabilitet. Visserligen är det här en 

förutsättning för att kunna undvika en kris. Efterhand har syftet utökats och i den tredje 

versionen av Baselreglerna handlade det förutom att uppnå finansiell stabilitet, om att 

kunna absorbera risker och hantera eventuella kriser genom konjunkturförstärkande 

effekter. 

 

Det kan vara nyttigt att ha syftet i åtanke när det diskuteras om Baselreglerna kan förhindra 

en finansiell kris eller ej. Baselregleringarna är som tidigare nämnt en mjuk regim och har 

aldrig varit tvingande från Baselkommitténs håll. Det är snarare på länder och unioners 

initiativ som gjort att Baselregleringarna togs upp och blev till lagar. Många länder valde att 

gå med frivilligt. Att det i syftet står att regelverket ska kunna hantera eventuella kriser med 

hjälp av konjunkturförstärkande effekter innebär att Baselkommitténs förhoppningar är att 

det ska kunna hjälpa till och mildra en finansiell kris.  

 

Baselregleringarna kommer förhoppningsvis att försvåra uppkomsten av en finansiell kris, 

men det kan vara svårt att förutse alla risker som finns i det komplexa finansiella systemet. 

Institutioner i samhället förändras hela tiden, så med tidens gång kommer förutsättningarna 

för den senaste versionen av Basel att behöva anpassas för att kunna motstå nya typer av 

risker. Risker som vi i dagens samhälle inte ens vet existerar. Det är viktigt att det politiska 

systemet och ekonomiska organisationer följer utvecklingen varsamt för att på så sätt kunna 

ändra spelreglerna, men se till att det inte uppstår någon institutionell konflikt. Det finns nya 

vägar till en kris och de behöver i grunden inte vara rent finansiella.  

 

Det finns med andra ord ingen garanti för att Basel skulle kunna förhindra en finansiell kris 

eftersom att en kris kan uppstå till följd av många olika oförutsägbara faktorer. Det är 

tänkvärt att regelverket har täppt till hål som funnits i tidigare versioner och håller systemet 

stabilt så länge det inte händer något oförutsägbart. Det här innebär att det kan försvåra att 

en ny kris enligt de sju stegen i Sjögren-Knutsens cykelmodell bryter ut, men inte garantera 

att förhindra dess uppkomst. Rimligt är att Baselreglerna kommer att mildra en kris effekter 

och leda till minskade kostnader för strukturomvandling. 
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9. SLUTSATS 

Avslutningsvis kan vi säga att Baselreglerna är ett internationellt regelverk för tillsyn och 

reglering av banker. Dess syfte har utökats med tiden men det ursprungliga målet att uppnå 

finansiell stabilitet finns kvar. Syftet med Baselreglerna är utöver det att i framtiden kunna 

absorbera risker och motverka konjunkturförstärkande effekter och göra banksystemet mer 

stabilt. 

 

Det finns en rad olika anledningar till att ett internationellt regelverk för banker behövs. En 

av de främsta är att en kris har väldigt dyra efterverkningar rent samhällsekonomiskt. Banker 

är inte heller som vanliga företag, utan mer sårbara eftersom banksystemet är nära 

sammankopplat och av att det finns ett inneboende stabiliseringsproblem. Banker är i 

högsta grad beroende av allmänhetens förtroende. Minskar förtroendet kan det leda till att 

finansieringen stryps, vilket är ett av de största hoten mot ett fungerande 

betalningsväsende. I sin tur kan det leda till en likviditetsrisk som slutar i en bankrusning då 

finansiärer vill ha tillbaka sina pengar. Är efterfrågan på likvida medel väldigt stort kan det 

leda till en framtvingad försäljning på tillgångar hos banken, vilket leder till ett fall i 

tillgångspriset. I och med det känsliga banksystemet kan problem hos en bank leda till 

förödande effekter till följd av spridningar i banksystemet. Risktagande hos banker kan leda 

till samhällsekonomiska kostnader som är mycket större för samhället än för den enskilda 

banken. Det innebär att det finns externa effekter. En enskild banks och en stats intresse kan 

gå isär, vilket innebär att det uppstår en moral hazard-situation. Både externa effekter och 

moral hazard är tecken på marknadsmisslyckanden som gör det motiverat att reglera. För att 

minska risktagandet hos banker kan en reglering vara nödvändig för att uppnå finansiell 

stabilitet. 

 

Kritik som riktats mot Baselreglerna är främst att det uppstår höga kostnader vid 

implementeringen, både direkta och indirekta kostnader. Det finansiella systemet är 

komplext, vilket gör utformningen och implementering av effektiva regleringar svårare. 

Administrativa kostnader för banker och andra aktörer gör dem begränsade att utveckla sina 

verksamheter vilket kan hämma nytänkande och innovationer. Tillsynsmyndigheter är 

tilldelade en viktig roll, vilket innebär att de både godkänner processer och ska granska dessa 

i efterhand. Finns brist i moralen kan konsekvenserna resultera i att de undviker att kritisera 

sina egna beslut. Banker kommer i och med regelverket inte ha samma möjlighet som 

tidigare att låna ut pengar till små och medelstora företag. Mindre välbärgade länder 

kommer inte ha samma möjlighet att anta regelverket som utvecklingsländerna och 

internationella banker kan komma att få en konkurrensfördel. Det kan också komma att bli 

en negativ effekt gällande konkurrens för små företag jämförelsevis med stora. Stora banker 

kan komma att gynnas till följd av att de har råd att använda mer avancerade 
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riskhanteringsmetoder än små banker. Samtidigt som det uppstår en högre kostnad vid 

själva implementeringen för stora banker vilket resulterar i en minskad avkastning för 

aktieägare. Det finns inte heller någon garanti att Baselreglerna kan förhindra en finansiell 

kris, vilket leder till att kostnaderna för att införa regelverket kan ses som onödiga.  

 

Basel III’s motståndskraft har ännu inte prövats, men risktagandet hos bankerna har 

begränsats. En eventuell finansiell kris kommer på så sätt att mildras. Genom bättre kapital- 

och likviditetstäckning kommer kostnaderna för räddningsåtgärder och krisens 

efterverkningar minskas. Att minska risken hos banker leder också till ökat förtroende från 

allmänheten vilket gör att sannolikheten för missförtroende, spridningseffekter, 

likviditetsrisk och externa effekter uppstår minskar. En garanti för att Baselreglerna kan 

förhindra en finansiell kris finns inte. Det finansiella systemet är komplext, vilket gör att det 

är svårt att minimera alla tänkbara risker och störningar. Däremot kan reglerna försvåra 

uppkomsten av en finansiell kris. En minskad risk leder till ett stabilare finansiellt system. 
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