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Sammanfattning 

 
Baselregelverket är en samling råd och riktlinjer som har som mål att skapa finansiell stabilitet för 

banker världen över. Det finns i tre omfattningar och efter finanskrisen år 2008 påbörjades ett 

betydande reformarbete av Basel II efter att banker inte fångade upp riskerna i tillräckligt stor 

utsträckning. Med ökade kapitalkrav och en förbättrad riskhantering hos bankerna har Baselkommittén 

som mål att de tidigare bristerna med regelverket inte ska upprepas. Detta har medfört stora interna 

organisatoriska förändringar för bankerna. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur 

finanskrisen år 2008 och reformarbetet av Baselregelverket påverkat chefers handlingsutrymme på 

svenska banker, där begreppet handlingsutrymme utgår från managerial discretion som handlar om 

chefers handlingsfrihet under påverkan av externa faktorer. Studien kommer därmed att bidra med en 

ökad förståelse för regelverket och lyfta fram personliga uppfattningar om hur regelverket har påverkat 

cheferna. 

 

Kandidatuppsatsen är baserad på en kvalitativ forskningsmetod där vi utförde semi-strukturerade 

intervjuer med åtta respondenter med chefserfarenhet från svenska banker. Empirin som vi har fått 

fram tyder på att cheferna upplever ett minskat handlingsutrymme som en påföljd av mer komplexa 

regelverk. Det har blivit mer komplicerat för cheferna i dag jämfört med innan krisen att styra 

bankernas dagliga verksamhet på grund av ökade krav på regelefterlevnad och noggrannare 

uppföljning av riskmätning och kapitalkrav. Vi har även kommit fram till att cheferna upplever 

förändringar i sitt handlingsutrymme beroende på faktorer som exempelvis bankens storlek och deras 

införande av olika internmetoder.  

 
Nyckelord: Managerial discretion, chefskap, Baselregelverket, riskmätning, finanskris 
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Abstract 

 
The Basel Accords are a collection of advice and recommendations that strives to establish a financial 

stability of banks all over the world. The accord exists in three versions and after the financial crisis 

2008 a considerable reform was established of Basel II due to the fact that previous versions did not 

accurately handled risks well enough. With the increasing capital requirements and improved risk 

management at banks, the Basel Committee on Banking Supervision wants to ensure that the 

previous flaws with the accord will not be repeated. This has resulted in big organizational changes for 

the banks. The purpose of this paper is to investigate how the financial crisis 2008 and the reform of 

the Basel Accord that followed have affected the latitude of managerial action of the managers in 

swedish banks, which is based on managerial discretion that mean changes in managerial roles under 

influence of external factors. The study will thereby contribute with an increased understanding for this 

accord and point out personal perceptions of how the regulation have affected the managers. 

 

This bachelor thesis is based on a qualitative research where we performed eight semi-structured 

interviews with respondents having managerial experiences from swedish banks. The empirical data 

we have obtained shows that managers perceive a reduced latitude of managerial action as a 

consequence of more complex regulations. It’s more complicated for managers today considering how 

it was before the crisis to control the daily operations of the bank because of the increased demand for 

compliance and a stricter monitoring of risk measurement and capital requirements. We have also 

concluded that managers are experiencing different changes in the latitude of managerial actions 

depending on factors such as the bank’s size and how they introduce the various internal methods. 

 

Key words: managerial discretion, leadership, the Basel Accord, risk measurement, financial crisis 
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1. Inledning 

 I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vårt val av ämne samt den problemdiskussion 

som ligger till grund för studien. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en stabil grund 

inför det fortsätta läsandet, samt förståelse för bakgrunden till år 2008:s finanskris och hur 

Basel-regelverket har påverkat svenska chefers handlingsutrymme inom banksektorn i 

Sverige.  

1.1 Bakgrund 

 Sverige har under flera år haft en sund ekonomi med ökad sysselsättning, uppåtgående 

börskurser samt högre fastighetspriser, faktorer vilka alla bidragit till vinster för det svenska 

näringslivet. De svenska bankerna är lönsamma och har efter ett antal goda år betydande 

buffertar, bland annat eftersom de inte har lånat ut pengar i samma utsträckning som banker i 

USA gjort. Den finansiella marknaden vände dock plötsligt i augusti 2008. Den utlösande 

faktorn till den ekonomiska krisen var problem på den amerikanska bostads- och 

bolånemarknaden och de så kallade subprimelånen i kombination med Lehman Brothers fall 

(Riksbanken, 2011a). Subprimelån ges utan att en bedömning görs av låntagarens 

återbetalningsförmåga. Lånet ges i förhållande till värdet på de tillgångar som hushållen 

belånar, där den huvudsakliga tanken är att tillgången ska öka i värde vilket ger låntagaren 

möjlighet att ta ytterligare lån i framtiden för att kunna betala av sina tidigare skulder. 

Finanskrisen i USA blev alltmer ett faktum i takt med att bostadsmarknaden började sjunka 

och människor, som sedan tidigare var utan självständig betalningsförmåga och/eller med låg 

kreditvärdighet, inte längre kunde betala tillbaka lånen. 

 

 Denna ekonomiska kris i USA började efterhand få effekter på omvärldens ekonomier. 

Sverige är inte oberoende av internationella finanskriser utan har en omfattande utrikeshandel 

och en finansmarknad som är väl integrerad med omvärlden (Riksbanken, 2011a). 

Näringslivet har drabbats hårt av krisen som fått tydliga negativa effekter på Sveriges 

ekonomi (Dagens Nyheter, 2008). Sverige har trots denna kris kunnat hantera de problem som 

den globala finanskrisen orsakat för det finansiella systemet. De svenska bankerna är 

lönsamma och i samarbete med Riksbanken har man genomfört en rad åtgärder för att värna 

om den finansiella stabiliteten i fortsättningen (Riksbanken, 2011a). Sveriges återhämtning 

och väg uppåt beror bland annat på en ökad konsumtion bland befolkningen på grund av låga 

räntor, höjda löner och tidigare skattesänkningar (Sveriges Television, 2015). Därutöver har 

sysselsättningen, tillväxten och det prognostiserade BNP-gapet ökat under 2016, vilket i så 
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fall skulle innebära att Sverige lämnar lågkonjunkturen bakom sig (Ekonomifakta, 2015). För 

att värna om den finansiella stabiliteten och dämpa de negativa effekterna av den ekonomiska 

krisen pågår ett omfattande, internationellt reformarbete med länders bankregleringar 

(Riksbanken, 2011b). 

 

En typ av bankreglering som funnits sedan tidigare är Baselregelverket som stöds av Bank of 

International Settlement (BIS)-organisationen. Regelverket syftar till att skapa finansiell 

stabilitet genom att banker följer rekommendationer och riktlinjer gällande riskhantering, 

likviditet och kapitaltäckning. BIS är ett samarbetsorgan för 60 centralbanker, däribland 

Sveriges riksbank, världen över. Man har som uppdrag att agera som en bank för 

centralbankerna och främja monetär och finansiell stabilitet  (Bank of International 

Settlements, 2016).  Den första överenskommelsen var Basel I som infördes år 1988. Den har 

reglerat bankernas kapitaltäckningsgrad och även fokuserat på olika typer av risker samt 

likviditet. Kapitaltäckningen bör enligt regelverket minst uppgå till 8 procent av de riskvägda 

tillgångarna (BIS, 2006). De riskvägda tillgångarna är tillgångar på balansräkningen och 

åtaganden utanför balansräkningen summerade, värderade och riskvägda enligt gällande 

kapitaltäckningsregler (Riksbanken, 2015). Det nya regelverket för bankers kapitalkrav går 

under namnet Basel II och är en reviderad form av Basel I. Regleringsfrågan har varit 

framträdande under finanskrisen 2008 och kraven allt striktare på den finansiella marknaden. 

Anledningen till att det har skett en omarbetning av regelverket beror på att det bland annat 

har skett en teoretisk såväl som praktisk utveckling av riskmätning och riskhantering sedan 

Basel I infördes. Det har med tiden tillkommit nya finansiella instrument som har ökat 

bankernas förmåga att hantera och framförallt minimera sina risker (Riksbanken, 2011b). 

Regelverket för kapitalkravet har på grund av detta reviderats och handlar huvudsakligen om 

hur mycket kapital banker är tvungna att ha som buffert för att kunna stå emot förluster i sin 

verksamhet. Kapitalkraven beräknas sedermera utifrån riskerna i bankernas verksamhet. Det 

nya kapitaltäckningsregelverket trädde i kraft år 2007 (Riksbanken, 2011b). Den senaste 

överenskommelsen, Basel III, är en reviderad version av Basel II med det huvudsakliga syftet 

att bli striktare i form av högre krav vad gäller bankernas egna kapital och likviditet. 

Dessutom har kraven ökat gällande compliance vilket kan beskrivas som bankernas 

regelefterlevnad (BIS, 2013). Ändamålet med Basel III-regelverket, som stegvis har börjat 

införas sedan 2013, är även att förhindra en ny finansiell kris genom att bland annat förstärka 

bankernas egen kapacitet att stå emot förluster (Riksbanken, 2011c). De nya reglerna, Basel II 

och framförallt Basel III, innebär bland annat att finansiella institutioner kan göra sina egna 
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beräkningar och kalkyler samt få fram ett eget kapitalbehov om de förhåller sig till kraven. 

Regelverket som påverkar bankers organisationsstruktur blir en alltmer svårhanterlig fråga 

(Wahlström, 2009). 

 

Vi tror därmed att ledningens arbete med riskbedömning och riskhantering påverkar chefernas 

handlingsutrymme i allra högsta grad och är en vital beståndsdel för att banken ska vara så 

framgångsrik som möjligt i uppfyllandet av de nya kraven. Hera  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det problem som uppsatsen behandlar är att Baselregelverket kan ha gjort det svårare 

för chefer att utföra sina standardiserade arbetsuppgifter. Denna teori baseras på att ett 

ökat krav på regelefterlevnad generellt sett minskar handlingsutrymmet hos de som 

innehar chefsposition (Laile et al 2015). Forskare som Härle et al (2010)  och 

Wahlström (2009)  hävdar att detta även gäller det omfattande Baselregelverket som 

kräver stora administrationsförändringar.  Vi vill med denna uppsats undersöka om så 

är fallet för våra respondenter, och på vilket sätt cheferna anser sig påverkade av 

regelverket. Enligt Wahlström (2009) implementerades Basel II-regelverket uppifrån och ner 

med hjälp av kontrollsystem och strategier, vilket gör att cheferna blir en viktig faktor i 

implementeringen som sker från huvudkontoren ner till lokal nivå. Wahlström (2009) hävdar 

att det länge funnits en oro inom bankväsendet för att regelverket ska öka huvudkontorets 

vilja att styra över operativa beslut på lokalnivå. Detta stöds även av Mao (2008) som hävdar 

att Baselregelverket kommer att medföra stora kostnader som främst drabbar anställda på 

golvet och de lokala cheferna, det vill säga de som jobbar närmast kunderna. Med hänsyn till 

problemet kan det därför vara intressant att studera hur chefer på lokalnivå upplever 

förändringar i sitt handlingsutrymme inom banksektorn efter implementeringen av Basel II 

och nu även Basel III.  

 

Vi har valt att koppla detta problem till begreppet managerial discretion vilket kan översättas 

som en chefs handlingsfrihet under påverkan av externa faktorer. De externa faktorerna i det 

här fallet är finanskrisen och utökningen av Baselregelverket. Chefers utrymme för 

handlingsfrihet bestäms vanligtvis av tre uppsättningar av faktorer: miljömässiga, den inre 

organisationsstrukturen och individuella ledaregenskaper (Hambrick och Finkelstein, 1987; 

Darabos, 2014; Ponomareva, 2013). Ponomareva (2013) menar vidare att handlingsutrymmet 
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är begränsat och influeras olika mycket på grund av diverse bestämmande faktorer. Exempel 

på faktorer på organisatorisk nivå är företagsstorlek, företagets ålder och hur företagskulturen 

påverkar handlingsutrymmet. Andra faktorer kan vara regelverk och lagars inverkan 

(Ponomareva, 2013). Utifrån detta vill vi studera hur chefer på svenska banker upplever 

förändringar i sin yrkesroll utifrån begreppet handlingsutrymme som en följd av hur bankers 

verksamhet påverkas och förändras efter implementeringen av det reviderade 

Baselregelverket.  

 

De olika modellerna för riskmätning är även en väsentlig del av Baselregelverket, vilket vi 

tror ger en påverkan på chefernas handlingsutrymme eftersom det är cheferna som är 

ansvariga för att lokalkontoren följer de riskmätningsmodeller som Baselregelverket 

förespråkar. Vi har därför tagit med riskmätning som ett av uppsatsens huvudsakliga 

teoriområden. Detta stöds även av Härle et al (2010) som hävdar att cheferna på olika nivåer 

inom bankerna kommer att behöva vara involverade i att kontrollera att riskmåtten följs av 

bankpersonalen, och att reglerna angående riskmätning implementeras på rätt sätt. Vi kommer 

att analysera hur Baselregelverket påverkar handlingsutrymmet inom likviditetsriskhantering, 

operativ riskhantering, marknadsriskhantering och kreditriskhantering eftersom dessa är de 

riskområden som regelverket främst behandlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer på svenska banker upplever förändringar i 

sitt handlingsutrymme under påverkan av externa faktorer som införandet av Basel II och 

implementeringen av Basel III-regelverket. Detta kommer undersökas genom följande 

delfrågställningar för att få en koppling till hur Baselregelverket påverkar chefernas 

handlingsutrymme utifrån riskhanteringen i den dagliga verksamheten.  

 

Hur har implementering av Baselregelverket påverkat handlingsutrymmet inom 

likviditetsriskhantering? 

Hur har Baselregelverket påverkat handlingsutrymmet inom operativ riskhantering? 

Hur har Baselregelverket påverkat handlingsutrymmet inom kreditriskhantering? 

Hur har Baselregelverket påverkat handlingsutrymmet inom marknadsriskhantering? 
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2. Institutionalia 

I detta avsnitt redogör vi den finansiella sektorns roll och betydelse samt ger läsaren en 
beskrivning av Baselregelverket och dess uppkomst.  
 

2.1 Den finansiella sektorns roll och betydelse idag 

Tomaskovinic-Devey (2015) beskriver begreppet finansialisering som en process när länders 

finanssektor hamnar i en kraftig expansionsfas och blir allt viktigare för samhället. Detta är en 

process som har ökat kraftigt runt om i världen. I och med den ökade finansialiseringen så har 

finanssektorn blivit en allt större del i vårt moderna samhälle. Bankers roll som mellanhand 

mellan låntagare och långivare är idag en viktig stöttepelare till de moderna ekonomierna och 

de har även en viktig roll som mellanhand vid varje transaktion som genomförs. Om man 

utgår från vårt samhälle i Sverige så är det lätt att tro att alla länder i världen har en väl 

utvecklad finansiell sektor men i verkligheten saknar fortfarande runt 2 miljarder människor, 

mer än en tredjedel av världens vuxna befolkning, tillgång till ett fungerande finansiellt 

system. För att påskynda ekonomisk tillväxt genom utökade finansieringsmöjligheter, som 

ökar konsumtion och företagsamhet, är det viktigt för dessa människor ingå i ett väl 

fungerande finansiellt system. Detta är något världens i-länder och dess finanssektorer jobbar 

för och försöker främja för att få en så stabil och välmående global ekonomi som möjligt. 

Antalet människor utan tillgång till bankkonto förändras med tiden och mellan åren 2011 till 

2014 minskade antalet människor med 500 miljoner. Detta innebär en tillväxt av bankkunder 

från 51 till 62 procent av den vuxna befolkningen i världen och bevisar vilken stark 

finansialiseringsprocess som världen befinner sig i. Att finanssektorn kan fortsätta växa i 

denna takt trots att sektorn blivit anklagad för att vara orsaken till den senaste finanskrisen 

visar vilken viktig roll banker har i samhället (Tomaskovinic-Devey 2015; Worldbank 2015). 

Världsbanken har gått ut med ett mål om att det innan 2020 ska finnas tillgång till finansiella 

tjänster världen över vilket talar för att den kraftiga expansionen kommer att fortsätta. 

Anledningen till att finanssektorn har blivit en så stor del av det västerländska samhället är att 

Västeuropa och USA har befunnit sig i finansialiseringsprocessen längre och länge haft en 

starkare ekonomisk ställning där det varit lönsamt att driva bankverksamhet. Denna 

uppdelning tror man kommer förändras snabbt över de närmaste åren (Worldbank, 2015). 
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Figur 2. Denna figur visar procentuell andel av populationen i dessa fokusländer som i dag 

inte har tillgång till bankkonto (World Economic Forum, 2014). 

2.2 Varför reglering av banker är viktigt 

Den kraftiga finansialiseringsprocess som äger rum kan leda till stora möjligheter men 

samtidigt även en del problem eftersom finanssektorn världen över kommer att bli mer 

finansiellt sammankopplad och känslig för störningar. Tillgång till gemensamma riktlinjer 

som Baselregelverket kommer att bli viktigare ju mer finansialiseringsprocessen fortlöper 

eftersom en mer utbredd finansmarknad kommer att behöva stabilitet för att fungera effektivt 

på makronivå. 

2.3 Baselkommittén 

Baselkommittén beskriver sig själv som den högsta auktoriteten vad gäller riktlinjer och 

regleringar för den internationella banksektorn. Kommitténs ledamöter kommer från länderna 

inom G-10 samarbetet vilket omfattar länder som till exempel USA, Frankrike, Tyskland och 

Sverige, men deras inflytande sträcker sig långt utanför dessa länder. G10-länderna definieras 

enligt Nationalencyklopedin (2016) som en sammanslutning av industriländer för 

internationellt gemensamt arbete. Baselkommitténs huvuduppgifter är att stärka banker runt 

om i världen genom regleringar, inspektionsmyndigheter och förändring av deras praktiska 
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verksamhet. Baselkommitténs ordförande är Stefan Ingves, tillika riksbankschef i Sverige, 

och med hjälp av Baselkommittén styr de hur regelverket ska utformas för att skydda världen 

från en ny finansiell kris. Baselkommittén har ett antal subkommittéer under sig som 

övervakar utvecklingen och ser till så att medlemsländerna håller implementeringsplanen. De 

har även ett sekretariat som sköter mycket av det administrativa arbetet bakom regelverken. 

Kommitténs sekretariat är lokaliserat på the Bank of International Settlements i Basel, 

Schweiz och är bemannat främst av utstationerade övervakare från olika medlemsländer som 

jobbar med rådgivning och uppföljning av medlemsländernas åtaganden. Generalsekreteraren 

för Baselkommittén är Mr William Coen (BIS, 2015).  

2.4 Basel I 

Baselkommittén antog år 1988 Basel I. Man fastställde då ett riskbaserat kapitaltäckningskrav 

på 8 procent för kreditrisker (Lind, 2005). Kapitaltäckningsreglerna innebär att bankerna ska 

ha fungerande riskhanteringssystem för att lättare kunna överblicka riskerna i sin verksamhet. 

Reglerna ger företagen möjlighet att bestämma vilken typ av metod de ska använda för att ha 

ett väl verkande riskhanteringssystem när de beräknar storleken på den kapitalbas som behövs 

för att möta förluster som beror på olika typer av risker de utsätter sig för. De ska regelbundet 

offentliggöra information om sina finansiella förhållanden (Finansinspektionen, 2015). Basel 

I var ett globalt riktmärke gällande bankregler och var ursprungligen tänkt att gälla för 

centralbankerna i G10-länderna. Numera omfattar regelverket banker i över 100 länder 

(Finansinspektionen, 2015). 

 

2.4.1 Brister med Basel I som senare ledde till Basel II 
Baselkommittén valde att se över rekommendationer och regleringar i början på 1990-talet 

som en följd av den ekonomiska kris som då pågick på den finansiella marknaden. Sedan 

Baselöverenskommelsen antogs har det skett en ansenlig teoretisk såväl som praktisk 

utveckling av riskmätning och hantering av risker. Göran Lind (2005) menar vidare att 

skillnaden mellan internationellt verksamma storbanker och lokala banker har ökat. Detta 

medförde att regelverket för kapitalkraven till slut behövde omarbetas och utvecklas. 

Den riskbaserade kapitaltäckningsgraden på minst 8 procent för kreditrisker är ett exempel 

som visade sig vara en brist i Baselöverenskommelsen. En riskbaserad kapitaltäckning 

innebär att olika låntagare tilldelas olika riskvikter som är knutna till risken att kredittagaren 

inte kan fullgöra sina låneåtaganden. Riskvikter på lån bestämmer hur mycket pengar banken 
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måste ha som buffert per utlånad krona till låntagaren. Eftersom det fanns relativt få olika 

vikter i Basel I så tillämpades samma riskvikt på alla lån till företag och enskilda, med 

undantag för lån till enskilda som hade möjlighet att ställa sin egendom, t.ex. lägenhet, som 

säkerhet. Bankerna ansåg då att riskvikten borde vara lägre. Kategoriseringen som gjordes 

avspeglade inte de risker som diverse låntagare medförde för bankerna. Stora företag, t.ex. 

Volvo, med en bra betalningsförmåga medförde lägre risk för banken jämfört med exempelvis 

en nystartad restaurang (Lind, 2005). Avsaknaden av ett regelverk som tog hänsyn till 

riskkänslighet föranledde en revidering vilket senare kom att kallas Basel II. 

2.5 Basel II 

Basel II utvecklades under 2000-talet för att ersätta det tidigare nämnda Basel I. Som en följd 

av den finansiella krisen pågick ett omfattande reformarbete med regelverket som utgör en 

viktig hörnsten i Sveriges och andra länders bankregleringar. Reglerna är inte bindande, men 

många länder har valt att frivilligt införa dem i sin nationella lagstiftning (Riksbanken, 

2011c). Basel II handlar om hur mycket kapital banker måste ha som buffert för att vara 

motståndskraftiga nog för att stå emot förluster i sin verksamhet och är huvudsakligen 

uppbyggt av följande tre pelare:  

 

Figur 3. Denna modell sammanfattar Basel II-regelverkets tre pelare (Krämer (2013) Banking 

Regulation – Pros and Cons, p. 11). 
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Varje pelare behandlar olika krav som banker och företag ska följa. Det första kravet är ett 

kapitalkrav, det andra kravet gäller aktiv risktillsyn och det tredje är ett krav på information 

och genomlysning (Lind, 2005). Basel II förespråkar också att bankerna bör använda 

insikterna de får från pelare ett, var de evaluerar och beräknar risk, för internt beslutsfattande 

och styrning (pelare två). Incitamentet till att lyckas för bankerna är ett lägre kapitalkrav 

(Lind, 2005; Wahlström, 2009). Således har implementeringen och dess inverkan på 

organisationsstrukturen påverkat hur chefer och ledningen, som arbetar på hög organisatorisk 

nivå, utvecklar olika strategier och kontrollsystem (op cit.). 

Kapitalkravet och den första pelaren innebär att bankerna måste hålla en mängd kapital som 

uppgår till minst 8 procent av den riskexponering man utsätts för. Kraven på kapitalet 

beräknas utifrån riskerna i respektive banks verksamhet. Kapitaltäckningsreglerna ger 

bankerna möjlighet att välja mellan olika metoder för att beräkna kapitalbasen som behövs för 

att möta eventuella förluster som beror på kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. 

Ett striktare krav kommer också införas gällande vad som får räknas in i det så kallade egna 

kapitalet. Pelare ett låter banker välja mellan olika metoder när det kommer till att beräkna 

kapitalkraven. Bankarna kan använda antingen schablonmetoden eller bankens interna 

metoder. Schablonmetoden innebär att kapitalkravet differentieras genom olika riskvikter, och 

att storleken på de olika riskvikterna är olika beroende på vem som är låntagare. Den 

påminner väldigt mycket om regeleket i Basel I med den vitala skillnaden att den innehåller 

fler riskvikter. Den interna riskklassificeringsmetoden, IRK-metoden, som används vid 

beräkning av kapitalkravet för kreditrisk baseras på riskvikter vilka grundas i bankens interna 

rasklassificering (Finansinspektionen, 2016).  

Den andra pelaren handlar om riskbedömning och företagens tillsyn. Denna pelare ställer 

högre krav på bankernas bolagsstyrning. Risk och andra övergripande kapitalstrategier samt 

vilka system som ska användas när det kommer till hantering av risk ska fastställas av 

bankens styrelse. Styrelsen har sedan ett gemensamt ansvar med respektive avdelningar inom 

koncernen att se till att de fastställda systemen används i praktiken i den dagliga 

verksamheten (Lind, 2005). För att uppfylla dessa krav ska varje bank ha metoder som 

möjliggör kontinuerlig värdering och upprätthållning av kapital för att täcka det belopp som 

potentiella risker kan tänkas orsaka. Lind (2005) menar vidare att Basel II och pelare två ger 

den enskilda banken ett större ansvar att själv ansvara för och stärka sin interna 

bolagsstyrning. 
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I pelare två finns det dessutom ett kompletterande och icke-riskvägt kapitalkrav som kallas 

bruttosoliditetskrav. Denna reglering utgår från bankens tillgångars bokförda värde, och 

innebär att en bank med litet kapital och stora skulder inte kommer att uppfylla kravet. Kravet 

innebär i praktiken att banken inte får belåna sig mer än 33 gånger sitt eget kapital. Det 

föreslogs i syfte att förebygga att bankernas skuldsättning inte blir för hög i förhållande till 

kapitalet. Kravet gäller främst att kapitalet inte får sjunka under en fast, bestämd gräns i 

förhållande till tillgångarna (Riksbanken, 2011b). Kravet förväntas träda i kraft inom EU och 

Sverige år 2018.  

Den tredje och sista pelaren som utgör Basel II handlar om bankers offentliggörande av 

information. Detta innebär för allmänheten och kunderna att de ges möjligheten att skapa sig 

en uppfattning om respektive banks finansiella ställning (Riksbanken, 2011b). 

2.5.1 Brister med Basel II som senare ledde till Basel III 
Under finanskrisen 2008 syntes det tydligt att Basel II-regelverket inte fungerade för att 

minska riskhanteringen i banksektorn. Bankers handlingsutrymme påverkas negativt av 

kreditförluster eftersom det ger effekter i form av att utlåningssäcken till bland annat företag 

minskar. Kreditriskerna är direkt kopplade till sannolikheten för framtida ekonomiska 

problem. Detta brukar kallas procyklikalitet (Saurina & Trucharte, 2006). Procyklikalitet är en 

förutsättning för en positiv korrelation mellan värdet av en vara, tjänst eller ekonomiska 

indikationer och det allmänna tillståndet i ekonomin (Investopedia, 2016). Detta innebär att 

värdet av varan exempelvis tenderar att röra sig i samma riktning som ekonomin. På grund av 

att Basel II inte fångade upp riskerna i tillräckligt stor utsträckning så har Baselkommittén 

arbetat fram ännu ett, mer omfattande regelverk för banker, nämligen Basel III.  

2.6 Basel III 

Basel III utgår från tidigare nämnda tre huvudpelare men innehåller även helt nya krav 

gällande likviditet och kapital. Förädlingen och förändringarna som gjorts har som syfte att 

absorbera risker och förbättra riskhanteringen samt skapa en mer motståndskraftig 

banksektor. Målet med Basel III är även att försöka undvika en ny finansiell kris i framtiden 

genom att minska konsekvenserna av lågkonjunkturer. Basel III förväntas vara implementerat 

år 2019 (BIS, 2013). Implementeringen av Basel III sker gradvis från 2013 och fram till 2019. 
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Figur 4. Denna modell visar de viktigaste aspekterna av Basel III-regelverket (Krämer (2013) 

Banking Regulation – Pros and Cons, p. 13).  

2.6.1 Skillnader hos de tre pelarna mellan Basel II och Basel III 
I den första pelaren gällande kapitaltäckningskravet innebär den nya reformen att kraven höjs 

i jämförelse med tidigare regelverk. Basel III skiljer sig från det föregående Basel II 

framförallt gällande kvaliteten och mängden på kapitalet som får räknas in i kapitalbasen. Det 

höjda kapitalkravet beror på att det egna kapitalet måste täcka minst 4,5 procent av de 

riskvägda tillgångarna, enligt Basel III. Tillgångarna anpassas efter riskexponeringens storlek 

och ju högre risken är för respektive tillgång, desto högre blir även kapitalkravet (Riksdagen, 

2013).  

En annan förändring sedan Basel II är bland annat den kapitalbuffert banker numera måste ha. 

Bufferten är till för att hålla en bestämd procent av det egna kapitalet för att i första hand 

säkerhetsställa att banker kan klara av att täcka förväntade eller oväntade förluster under 

dåliga tider samt minska risktagandet för aktieägarna i banken (Riksbanken, 2010). Om inte 

kraven följs så finns det en restriktion vad gäller utdelningar (op cit.). Det procentuella 

kapitaltäckningskravet ökar med varje år fram till att implementeringen är färdig år 2019.  
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En tredje förändring är regleringen beträffande likviditet. Likviditetsbuffertarna var alldeles 

för små och som resultat av detta innehåller Basel III nya mått: Liquidity Coverage Ratio, 

LCR, och Net Stable Funding Ratio, NSFR. LCR kräver att likviditetsbufferten ska vara minst 

lika stor som nettoutflödet av pengar under 30 dagar i ett stressat scenario. Bufferten utgörs av 

statsobligationer och till högst 40 procent av bostadsobligationer. Den andra 

likviditetsregleringen, NSFR, kräver att bankens stabila finansiering ska vara större än 

bankens behov av finansieringen. Det finns bland annat angivet i måttet hur många procent av 

diverse skuldsorter som anses vara stabil finansiering (Riksbanken, 2011c). 

Som vi kan se i figur 3 introduceras även kapitalbuffertar. En sådan är den kontracykliska 

kapitalbufferten i den nya revideringen av Baselregelverket för att få banker att bygga upp 

kapitalbuffertar i tider vid hög kredittillväxt (Krämer, 2013).  

Med denna institutionalia som bakgrund om regelverket och den finansiella sektorns 

betydelse kommer vi nu att presentera den teoretiska referensramen som kommer ligga till 

grund för vår studie. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi den teori som ligger till grund för studiens förförståelse. Den 

teoretiska referensramen behandlar: reglering, olika typer av risker, kritiska röster mot 

det traditionella sättet att mäta risk, chefskap samt begreppet managerial discretion. 

3.1 Reglering 

Begreppet reglering har under många år varit ett omstritt ämne, och betydelsen av begreppet 

har ökat (Trebing, 1984)Betydelsen har bland annat ökat på grund av en allt mer globaliserad 

värld med större aktörer som är verksamma på den internationella marknaden. 

Regleringsfrågan var framträdande under finanskrisen år 2008 och påkallandet av en ökad 

avreglering och mindre strikta regler blev istället bemött med striktare krav på den finansiella 

marknaden (Baldwin, 2012). Offentliga organ och myndigheter utförde regleringsarbetet i 

samarbete med Baselkommittén i syfte att stabilisera den finansiella marknaden (Bis, 2013). 

Baldwin et al (2012) beskriver begreppet reglering som en specifik uppsättning förelägganden 

eller kommandon. Regleringsarbetet innefattar tillkännagivande av bindande regelverk, som 

ska implementeras och appliceras av ett offentligt organ tillsatt för det specifika ändamålet. 

Regleringsinförandet kan även vara ett sätt för staten att på ett så övergripande plan som 

möjligt försöka styra ekonomin i en specifik riktning. Baselregelverket och andra regleringar 

bör inte betraktas som hinder utan som en funktion som gör det möjligt och lättare för 

finansiella institutioner att ha en stabil ekonomi. Syftet med regleringar är att öka och skapa 

stabilitet samt kontroll för de aktörer som reglerna riktar sig till, men även för de parter som 

befinner sig i de berörda organisationernas omgivning (Baldwin et al, 2012). 

Baselregelverket, som är en typ av reglering, har för avsikt att minska bankers risktagande 

och kontrollera diverse riskfyllda moment för att på lång sikt minimera riskerna för dem att gå 

i konkurs (Koehn och Santomero, 1980).  

3.2 Utveckling av regleringar 

Över tid har Baselregelverket utvecklats och finns numera i tre versioner: Basel I, Basel II och 

Basel III. Det finns en rad teorier samt potentiella förklaringar till varför Baselregelverket i 

detta fall har förändrats och framförallt blivit striktare med tiden. Ett exempel på detta är 

samhällsintresseteorin som utgår från ett koncept vilket handlar om att de som söker efter att 

utveckla ett regelverk gör denna reform på samhällsgynnande grunder och inte med 

utgångsläge i grupp- eller individrelaterad egennytta (Baldwin et al., 2012). Syftet och 

avsikten med regelsättarnas handlingar är att åstadkomma önskvärda resultat i situationer där 
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den finansiella marknaden och institutioner inte har möjlighet att klara av prestationen 

ensamma. Regleringen anses med andra ord baseras på objektivitet och opartisk expertis 

(Baldwin et al., 2012). Detta innebär att Baselkommittén skall var objektiva och opartiska i 

sina rekommendationer till länders centralbanker. Deras förhoppning och strävan med 

regelverket är att uppnå finansiell stabilitet genom att forma ett regelverk som finansiella 

institutioner, som banker, följer och uppfyller kraven på.  

En annan förklaring till varför regelverk förändras och blir striktare med tiden är finanskriser. 

Kritiska och problematiska situationer som uppstått under ekonomiska kriser de senaste 

hundra åren har utmärkts av revideringar och nya införanden av regelverk i försök att försöka 

hindra och framförallt lösa situationerna. Ett exempel är finanskrisen 2008 som visade sig få 

stor påverkan på finansbranschen och ekonomin i stort, vilket bland annat resulterade i en 

revidering av Baselregelverket till följd av detta (Moshirian, 2011 ). 

En orsak till finanskrisen var att banker överskattade riskmåtten och underskattade riskerna 

vilket medförde att en striktare reglering av risk var nödvändig.  

3.2.1 Compliance 
Compliance, eller regelefterlevnad, innebär för bankerna att leva upp till de krav som 

ställs, att följa upp samt göra kontroller i verksamheten om att det arbetas enligt 

regelverket. Finansinspektionen vill med allmänna råd verka för en god kultur för 

styrning samt och kontroll i finansiella institutioner. I de allmänna råden finns det 

riktlinjer om hur bankerna exempelvis kan uppnå en god intern styrning, hur de bör 

hantera och kontrollera risker och hur en god efterlevnad säkerställs 

(Finansinspektionen, 2005). Inom bankerna har styrelsen det övergripande ansvaret för 

att verksamheten bedrivs i enlighet med råden och det är även styrelsen som fastställer 

verksamhetens grundläggande riktlinjer för att deras verksamhet är ändamålsenligt 

organiserad utifrån de krav regelverket ställer. Det är sedan chefen på kontorsnivå som 

ansvarar för att personal inom ansvarsområdet har kunskap och vet hur regelverket ska 

följas. Således är det hela banken, från verkställande direktör ner till de anställda på 

kontorsnivå, som jobbar för att regelefterlevnaden skall säkerställas och följas. Detta 

innebär att bristande regelefterlevnad är en operativ risk för bankerna.  Följs inte 

regelverket riskerar bankerna få betydande negativ publicitet och ett skadad anseende 

även om man inte brutit mot några lagar (BIS, 2015). 
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3.2.2 Reglering av risk 
Begreppet risk definieras som sannolikheten att en viss händelse eller fara uppstår. Risk bör 

ses som något som kan skapas eller ske på grund av mänskliga beslut och beteenden. Syftet 

med reglering av risk, som Basel II och III, är att försöka begränsa sannolikheten att en 

riskfylld situation uppstår. Syftet är även att man ska försöka kontrollera effekterna av den 

uppstådda situationen om den inträffar (Baldwin et al,. 2012). Exempel på riskfyllda 

händelser eller situationer som kan tänkas uppstå är exempelvis nya finanskriser eller 

operativa misstag i form av mänskliga fel. Bankers risktagande är viktigt att ha kontroll över 

då det har en direkt koppling till hur de ställer sig mot kreditgivning samt skuldsättning. Om 

risktagandet inte tas med i beräkningen i den dagliga verksamheten kan det innebära problem 

i längden vid en potentiell krissituation då storbankerna samarbetar och är beroende av 

varandra (Müller, 2006). Det är bankerna som ansvarar för att identifiera, hantera samt 

minska risken, och genom oberoende bedömningar så gör de även en revision av 

ledningsgruppen samt bankens internsystem (Bessis, 2011). Baselregelverket tar fram tydliga 

riktlinjer för banker att följa för riskhanteringen, och på grund av detta anser vi att chefers 

handlingsutrymme påverkas i allra högsta grad.   

 

 

 

3.3 Managerial discretion 

3.3.1 Managerial discretion och regleringar 
Lail et al (2015) har undersökt hur regleringar påverkar ledningens handlingsutrymme och 

kommit fram till att regleringar har en signifikant påverkan på det handlingsutrymme som 

cheferna innehar. Regelverken kan ofta få oanade konsekvenser som inte alltid är positiva på 

företagets interna organisationsstruktur gällande managerial discretion. Utifrån denna 

information kan det vara intressant att studera hur just Baselregelverket och dess omfattande 

reglering av banksektorn har påverkat handlingsutrymmet inom just banksektorn.  

 

Wahlström (2009) hävdar att det finns ett forskningsgap angående hur Baselregelverket 

påverkar organisationsstrukturen samt arbetsprocessen, vilket kan vara ytterligare en 

anledning till att undersöka just detta område närmare.  
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3.3.2 Managerial discretion utifrån ett teoretisk perspektiv 
Managerial discretion definieras, enligt Hambrick och Finkelstein (1987), som ”The latitude 

of managerial action”. Begreppet handlar med andra ord om handlingsutrymmet en chef har i 

sin beslutsprocess under påverkan av externa faktorer. Författarna menar att det är flera 

faktorer som påverkar graden av en chefs handlingsutrymme. Hambrick och Finkelstein 

(1987) kategoriserar de tre nivåerna som påverkar graden av handlingsfriheten som: den 

speciella miljön, den inre strukturen av organisationen och individnivån.  

 

Miljömässig nivå innebär att en chefs handlingsutrymme påverkas av externa faktorer som är 

aktuella i den bransch som chefen är aktiv inom. En faktor som påverkar den miljömässiga 

nivån kan vara förändringar som uppstår på grund av störningar på den finansiella marknaden 

på mikro såväl som makronivå. Andra faktorer kan tänkas vara kunder, leverantörer och 

myndigheter som utgör förändringen, tillsammans med marknaden och den tekniska 

utvecklingen vilket slutligen leder till att bankerna tvingas till interna organisatoriska 

förändringar (Van de Ven & Poole, 1995; Koberg, et al., 2003). Ett exempel på hur den 

tekniska utvecklingen i kombination med förändring i kundbeteende samspelar är när kunder 

exempelvis söker svar på sina funderingar genom bankens tjänster på internet och inte går via 

kontor som tidigare.  

 

På organisatorisk nivå är betydande faktorer som påverkar handlingsutrymmet storleken på 

banken, bankens ålder, företagskulturen, kapitalintensitet samt tillgång till resurser (Hambrick 

och Finkelstein, 1987; Ponomareva, 2015)). Ovannämnda faktorer består av tröghetskrafter 

som bedöms ha en minskande effekt på omfattningen av handlingsutrymmet. En studie av 

Miller, Kets de Vries och Toulouse (1982) visade att handlingsutrymmet hos chefer 

korrelerade mer med respektive organisations strategi hos små företag jämfört med stora 

företag. Detta stödjer påståendet att chefer har större handlingsfrihet vid beslutsfattande i de 

organisationer som har färre tröghetskrafter. Stora banker tenderar att vara mer riskfyllda och 

skapar en större systemrisk på grund av deras omfattande ekonomiska betydelse i form av 

antalet kunder och mängden kapital de förvaltar och handlar med. På grund av deras 

ekonomiska samband med andra banker och marknader världen över leder detta till en mer 

integrerad marknad som är beroende av en väl fungerande finansiell sektor. I linje med 

regelförändringar, och bankers organisatoriska struktur som är mer komplex i stora banker än 

mindre, visar uppdateringar av regelverksändringar som till exempel Basel-implementeringen 
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hur mycket tid och pengar det tar för bankerna att införa de nya kraven som Basel III bland 

annat ställer (IMF, 2014).  En tröghetskraft som exempelvis ålder påverkar 

handlingsutrymmet negativt eftersom äldre organisationer är mindre benägna att vilja förhålla 

sig till nya tillvägagångssätt gällande strategisk planering. Varför de inte väljer att vilja förnya 

sig beror på att de är bekväma i sina tidigare rutiner och välbekanta tillvägagångssätt, vilket i 

slutändan innebär minskat handlingsutrymme för chefen. Storleken har också en betydande 

roll eftersom stora organisationer är mer omfattande och svårare att förändra (Kelly & 

Amburgey, 1991; Hambrick and Finkelstein, 1987). En tredje faktor, företagskulturen, 

definierar organisationen utifrån vilka åtaganden och åsikter som är tillåtna och vilka som inte 

är det. En stark företagskultur kan tänkas minska handlingsutrymmet. 

 

En viktig faktor i den individuella nivån är att ju mindre erfaren chefen är, desto mindre 

handlingsutrymme har han/hon. Personen i fråga måste vara medveten om kraven som ställs 

och vara väl medveten om olika tänkbara scenarion som kan tänkas uppkomma vid en 

specifik situation. Detta i syfte att göra ett så bra jobb som möjligt under tiden då man utsätts 

för beslutsfattande och val som kan vara vitala för företagets framtid. Kunskapen om 

lösningar på problem som kan tänkas uppstå vid olika scenarion fås genom tidigare erfarenhet 

av liknande situationer. Hambrick och Finkelstein (1987) anser att chefen genom kunskap och 

tidigare erfarenhet kan skapa sig ett ökat handlingsutrymme genom att vara skarpsynt och ha 

förmågan att våga ta beslut när det krävs. 
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3.4 Olika typer av risker 

 
 

Figur 5. Denna figur visar bankernas olika typer av risker de utsätts för och bedömds utefter 

(Krämer (2013) Banking Regulation – Pros and Cons, p. 3).  

3.4.1 Operativ risk 
Denna term avser risken för förluster till följd av exempelvis mänskliga fel, felaktiga 

system inom bankverksamheten eller misslyckade processer. Vid beräkning av 

operativa risker har bankerna möjlighet att välja mellan olika metoder, till exempel 

basmetoden eller schablonmetoden. Basmetoden gäller som grundregel för alla 

finansiella institut och som mått för bankens risk används rörelseintäkterna (Swedsec, 

2014). Schablonmetoden är en utveckling av basmetoden och för användning av denna 

krävs ett godkännande från Finansinspektionen (op cit.). Operativa risker är förluster 

som inte kan hänföras till de finansiella riskerna. Banker hanterar dessa risker genom 

att bedriva och ansvara för en sund verksamhet med en övergripande kontroll. 

Riskhanteringen utgår främst från styrelse och chefer inom ledningen och sprids sedan 

neråt i ledet. 

3.4.2 Kreditrisk 
Kreditrisken är den risk som långivaren tar för förlusten om en låntagare inte kan betala 

tillbaka sitt lån (Artsberg, 2005). Termen avser även om låntagarens säkerheter inte 

täcker lånets storlek.  För att minimera riskerna för finansiella problem använder sig 

banken av interna såväl som externa system för att riskklassificera sina kunder och lån. 
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Vid beräkning av kreditrisk kan bankerna välja att använda mellan en intern 

riskklassificeringsmetod eller en schablonmetod. 

3.4.3 Systemrisk/marknadsrisk 

Detta begrepp avser risken eller sannolikheten för haverier i ett helt system. Systemrisken 

framgår framförallt av en hög korrelation mellan bankerna (Kaufman, 2000) .Den höga 

korrelationen beror på att indikatorer som har samband med en omfattande banksektor, 

gränsöverskridande verksamhet och koncentration av banksystemet signalerar ökande 

systemvikt. Exempel på indikatorer i detta fall är inlåning, utlåning och bankens totala 

tillgångar (Riksbanken, 2013). Risken handlar i stort om att banker måste bedriva en sund 

verksamhet och bilda ett förtroende hos allmänheten för att förhindra haverier. Systemrisken 

grundar sig främst i att bankens utlåning är svårvärderad. Finansieringen sker genom inlåning 

som löper med en kort bindningstid och detta medför att inlåningen är extremt likvid 

samtidigt som utlåningen medför att banken är illikvid på grund av olika löptider vid utlåning 

och inlåning. Bartholomew och Whalen (2003) menar att en störning i det finansiella systemet 

kan leda till samtidiga negativa effekter för majoriteten av bankerna och deras system, och 

detta kallas systemrisk.  

3.4.4 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk är risken att en finansiell institution inte har tillräckligt med likvida medel för 

att exempelvis kunna möta kundernas behov eller att betala tillbaka skulder som löper ut.  

Risken handlar i stort om att löptiderna för kreditgivning inte överensstämmer med 

bindningstiden för inlåning (European Banking Authority, 2016). Om en bank drabbas av 

likviditetsrisk kan det leda till att låntagare som tidigare haft möjlighet att låna pengar inte har 

det längre. Följande diagram sammanfattar bankernas olika metoder för att beräkna 

kapitalkraven: 
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Figur 6. Ett sammanfattande diagram som visar vilka metoder banker använder för att beräkna 

kapitalkraven (Swedsec (2014), s. 5). 

 

3.5 Kritiska röster mot det traditionella sättet att mäta risk  

Baselreformen har kritiserats för att innehålla svagheter och brister och forskare har 

understrukit att det finns tydliga brister i exempelvis riskmätning, statistisk data som är 

baserad på historiska värden och svårigheten i att förutspå bankers risk.   

 
En av kritikerna är McGoun (1995) som i sin studie är kritisk mot det traditionella sättet att 

mäta risk och de modeller som används vid beräkning av risk. Han menar vidare att det finns 

brister i riskmätningen eftersom metoderna som används inte har granskats kritiskt sedan 

1930-talet. McGoun (1995) anser att syftet med riskmätning är förutspåendet av framtiden 

och kritiken grundar sig främst på teorin om riskmätning som tidigare inte blivit ifrågasatt. 

Han menar att riskmätningen borde baseras på praktiska omständigheter och inte spekulativa 

antaganden.  

En annan kritiker är Danielsson (2002) som i sin studie ställer sig kritisk till det 

uppskattningsproblem som bygger på att riskbedömaren tolkar historiska värden och därefter 

förväntas förutspå framtida utfall av risk för bankens verksamhet. Problemet grundar sig 

framförallt i riskbedömarens egen föreställning som används eftersom två oberoende 

riskbedömare kan uppskatta olika sannolikheter av framtida utfall utifrån samma information 

och historiska värden. Danielsson (2002) menar att de statistiska data inte är applicerbar under 

finanskriser eftersom den inte utgår från historiska värden under normala förhållanden. En 

finanskris är inte aktuell under normala förhållanden och därmed faller riskmodellens 

förtroende eftersom de data som finns att tillgå inte bör användas.  
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En tredje kritiker är Riple (2013) som anser att det finns brister i det traditionella sättet att 

mäta risk eftersom han menar att det inte går att beräkna framtida utfall med exakthet. Detta 

beror på att han hävdar att det är i princip omöjligt att förutspå framtiden eftersom risk 

förekommer i så många olika former inom finansiella institutioners riskhantering.  

Med hänsyn till kritiken mot regelverket kommer vi att analysera detta på chefsnivå eftersom 

cheferna ansvarar för kraven och att de riktlinjer som ställs fullföljs, vilket medför att de har 

stor kunskap om riskmätning i bankers dagliga verksamhet.  

Faktorerna som vi redogjort för i detta kapitel ligger till grund för vår teoretiska referensram 

som utgår från studiens två forskningsområden riskmätning och managerial discretion, 

faktorerna är även viktiga för de metodval vi gjort i kommande kapitel. 
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vilka olika metoder som vi har använt för att få 

fram information. Vi beskriver hur vi har utfört vår empiriska undersökning i detalj, vilka 

typer av data som samlats in samt reliabiliteten i de olika metoder som använts. Huvudsaken i 

detta avsnitt är att förklara de metodval vi gjort och hur vi har resonerat. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet har möjliggjort för oss att vara flexibla under studiens gång samt att få 

lyssna på respondenternas svar och anpassa intervjun och frågorna utifrån dessa. 

 

4.1 Forskningsstrategi 

Vår undersökning är byggd på en kvalitativ forskningsstrategi (Denscombe, 2012). 

Undersökningen omfattar åtta respondenter och vårt syfte med studien är att undersöka 

chefer på svenska bankers personliga uppfattningar om förändringar i sitt 

handlingsutrymme under påverkan av Baselregelverket. Vi har valt ut huvudområden 

som behandlas under intervjun för att vårt arbete en tydlig riktning men har genom en 

semistrukturerad intervjuteknik även låtit respondenternas svar leda vår 

undersöknings fokus. Detta har medfört ett holistiskt perspektiv vilket Denscombe 

(2012) menar är ett kännemärke för kvalitativ forskning som vår. 

 

4.2 Kvalitativ undersökning 

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom vi anser att det var det mest 

lämpliga sättet vi kunde undersöka det komplexa informationsgapet som finns relaterat till 

Basel II- och III:s påverkan på managerial discretion. En av anledningarna till att vi har valt 

att undersöka begreppet med en kvalitativ undersökningsmetod är för att det tidigare 

mestadels har undersökts med kvantitativa metoder. Dessutom har vi på så sätt möjlighet att 

rikta in oss på en mindre grupp och specificera oss då vill uppnå en nära relation med våra 

respondenter för att höra deras syn och uppfattning om förändringar i deras 

handlingsutrymme i relation till implementeringen av Baselregelverket. Anledningen till att vi 

valde att intervjua kontorschefer är för att det är de högst ansvariga över respektive kontor för 

att riktlinjerna och de olika kraven uppfylls.  

 

Under undersökningens gång så har vi utvecklat vår teori eftersom vi insåg efterhand att 

riskmomentet hade en betydligt större betydelse än vad vi hade förväntat oss. Utifrån empirin 

kom vi fram till att vi behövde lägga ett tydligare fokus på risk och fick därför gå tillbaka till 
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teorin och undersöka detta område närmare. Ett begrepp som vi blev hänvisade till efter ett 

seminarium är compliance vilket senare även dök upp i empirin när vi intervjuade 

respondenter med övergripande riskansvar. Detta medförde att vi ännu en gång fick gå 

tillbaka till teorin och skriva mer om detta. Trots detta framgår det tydligt i intervjuerna att 

flertalet respondenter anser att Baselregelverket omfattar riskmomentet mer jämfört med 

regelefterlevnad. Detta visade sig tydligt när vi kontaktade chefen för compliance men istället 

blev hänvisade till riskchefen inom samma bank. Dessutom har de flesta respondenterna inte 

nämnt compliance i sina förklarande svar som något som påverkar deras handlingsutrymme 

vilket får oss att tolka det som att regelefterlevnad är något som sker övergripande inom 

banken och inte är direkt kopplat till kontorschefernas handlingsutrymme.  

 

Enligt Alvehus (2013) så är man inom kvalitativ metod mer intresserade av meningar eller 

innebörder än verifierbara samband, och vårt problem är ett tydligt exempel på ett område 

som blir svårt att analysera med verifierbara samband. En vanlig misstolkning är att kvalitativ 

metod inte alls innehåller kvantitativa element och samband, men även med kvalitativ metod 

kan man uppmärksamma huruvida fenomenet är vanligt förekommande eller inte, samt 

härleda hur många respondenter som tycker samma sak. Den kvantitativa delen är dock 

självklart inte huvudsaken i en kvalitativ metod, utan det viktiga är hur man tolkar ett visst 

sammanhang vilket prioriteras framför frekvensen som det inträffar. Kvalitativ metod brukar 

klassas som abduktiv metodansats, vilket innebär att det är en blandning av induktiv 

rådatainsamling och deduktiv hypotesprövning. Mycket få metoder kan klassas som induktiva 

eftersom man alltid utgår från någon referensram (Alvehus, 2013).  

 

Även om det inte sker någon faktisk hypotesprövning i vår uppsats så benämner vi metoden 

som abduktiv eftersom vi har vissa antaganden och förväntningar om vad undersökningen 

kommer att visa.  

4.3 Datainsamlingsmetoden 

Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod. Utgångspunkten i vår studie är svenska 

banker och intervjuerna har gjorts med bankchefer eller före detta chefer vars verksamhet 

påverkas av Baselregelverket. Intervjuer har utförts genom personliga möten.   

4.3.1 Primärdata och sekundärdata 
Primärdata är den typ av information som kommer direkt från den empiriska undersökningen. 

Detta material är vad forskaren lyckas samla in direkt via exempelvis intervjuer. Dessa data 
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brukar benämnas som undersökningens kärna eftersom det oftast är genom primärdata som 

forskare kan bidra med nya insikter inom ett vetenskapligt område (Halvorsen, 1992). De 

primärdata som vi har fått fram i vår studie kommer från intervjuerna som genomförts med 

chefer inom banksektorn. 

 

Det är viktigt att tydliggöra att de primärdata som vi fått fram bygger på respondenternas egna 

subjektiva tolkningar av fenomenet. Vi kommer att ha intervjuat åtta chefer inom banksektorn 

i Sverige. För att öka trovärdigheten hade det varit optimalt att intervjua fler representanter 

från de olika bankerna runtom i hela Sverige, men på grund av tidsramen var detta inte 

möjligt att genomföra. Trots detta tror vi att dessa åtta respondenter ger oss det djup och den 

förståelse vi behöver för att bilda oss en uppfattning om deras personliga intryck för vår 

studie. För att öka trovärdigheten har vi även valt att använda oss av samma intervjuunderlag 

oavsett respondent och storlek på bank för att se om det finns några skillnader i 

påverkandegraden. Studien har avgränsats till respondenter som representerar banker i olika 

storlekar för att få ett övergripande perspektiv. Vårt vetenskapliga bidrag kommer framförallt 

att vara på mikronivå, eftersom resultatet visar på viktiga synpunkter på vad chefer inom 

svenska banker har för uppfattningar och åsikter om regelverket och hur deras 

handlingsutrymme har påverkats. 

 

Sekundärdata är den typ av information som inte samlats in av forskarna själva, utan det är 

information från andra källor än den egna undersökningen. De sekundärdata som vi har 

använt kommer från tidigare undersökningar, vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor. Vi 

har använt oss av ett stort antal tidigare undersökningar som är hämtade genom högskolans 

databas Summons. Samtliga av de tidigare undersökningarna vi använt är peer-reviewed 

artiklar som har publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter. Sekundärdata brukar användas 

för att utforma den teoretiska referensramen som uppsatsen bygger på, men eftersom vi har 

kombinerat tre olika vetenskapliga områden så kunde vi inte hitta någon tidigare 

undersökning som undersökt exakt samma fenomen. De tre forskningsområden vi valt att 

fokusera på är managerial discretion, riskmätning och chefskap vilka tillämpas på vårt 

empiriska material.  

4.3.2 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
Intervjuer benämns av Alvehus (2013) som en av den kvalitativa metodens flaggskepp, och 

anledningen till att vi valde intervjuer för att få fram vår empiri beror på det ger stora 
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möjligheter att utforska ett område i detalj och få respondenternas personliga uppfattning om 

vissa företeelser. Det finns flera olika slags intervjutekniker som man kan använda sig av, och 

eftersom vi ville ha friheten att utforska våra respondenters personliga åsikter så valde vi 

semistrukturerade intervjuer. Detta är en en intervjuteknik där man tillåter sig själv att ställa 

följdfrågor beroende på respondenternas svar. Enligt Denscombe (2012) så ger den 

semistrukturerade intervjutekniken möjligheter till mer flexibilitet, vilket passade väldigt bra 

till vårt undersökningsområde, eftersom vi ville fånga respondenternas personliga uppfattning 

om Baselregelverket, och därför var i behov av att kunna anpassa oss till deras svar. Detta 

ställer också krav på att vi som intervjuare var pålästa och kunniga inom forskningsområdet 

för att skapa ett förtroende, och på så sätt ha möjlighet att styra intervjuerna för att få vidare 

svar med hjälp av följdfrågor. 

4.4 Urval 

Vi har valt ut respondenter som innehar eller har haft chefsrelaterade arbetsuppgifter som har 

varit eller är i kontakt med Baselregelverket. Skälen till att vi valde att intervjua chefer på 

storbanker såväl som sparbanker och mindre banker var för att få en mer komplett bild av hur 

chefer påverkas och upplever förändringar i sitt handlingsutrymme efter 

Baselimplementeringen. Kontakten med respondenterna togs per telefon och redan i tidigt 

skede redogjorde vi för respondenten om studiens syfte, och kontrollerade om personen i 

fråga kände sig bekväm med att svara på frågor gällande vad vi tänkt undersöka. Utöver detta 

krävdes det dessutom kompetens hos respondenten inom forskningsområdet för att ge oss en 

rättvis bild, samt för att skapa validitet i vår studie. Detta styrker även varför vi har tagit med 

riskmätningsmomentet i vår studie eftersom vi i många fall blivit hänvisade till chefer som 

innehar riskansvaret när vi tog kontakt med diverse kontor. Vi har intervjuat 8 respondenter 

som kortfattat kommer att beskrivas nedan.  

 

Efter önskemål av flera respondenter om anonymitet har vi valt att kategorisera alla utefter 

samma respondentsystem. Vi har även anonymiserat de personer som har lämnat önskemål 

om att få vara offentliga för att ha en enhetlighet i respondenthänvisningssystemet.  

 

Respondent A arbetar som kontorschef för Handelsbanken i södra regionen av Sverige. Han 

har tidigare varit regionchef för banken och har en gedigen erfarenhet av att vara chef på en 

storbank. 
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Respondent B har tidigare jobbat som analyschef för en storbank i Sverige och har skrivit 

flera böcker om riskmätning. Respondenten jobbar i nuläget som fondförvaltare i Malmö. 

Respondenten förekommer även som en av källorna i vår uppsats. 

 

Respondent C har tidigare arbetat som kontorschef på ett annat kontor i regionen men arbetar 

i dag som ställföreträdande chef på en lokal storbank i region syd. Respondenten innehar ett 

delat ansvar med en annan chef, och ansvarsområdet som respondent C ansvarar över gäller 

privatmarknaden.   

 

Respondent D är kontorschef för ett lokalt kontor för en storbank i södra Sverige. Han har 

tidigare arbetat inom banken på olika avdelningar, men har i dag varit kontorschef i fyra år.  

 

Respondent E arbetar i dag som kontorschef för en storbank i södra regionen av Sverige och 

har en gedigen erfarenhet från chefsroller i olika former inom banken. Har arbetat inom bank i 

31 år. 

 

Respondent F arbetar som kontorschef på ett lokalt kontor för en storbank i södra Sverige 

sedan många år tillbaka och har en gedigen erfarenhet inom bankverksamhet. Respondent F:s 

bank skiljer sig från resterande banker i form av deras decentraliserade struktur vilket innebär 

att varje enskilt kontor är som en egen bank.  

 

Respodent G är gruppchef för ett lokalkontor för en sparbank i södra Sverige. Hon är den 

respondent med minst erfarenhet när det kommer till att vara chef jämfört med resterande 

respondenter.   

 

Respondent H arbetar som riskchef för sparbankens huvudkontor i södra Sverige sedan fyra år 

tillbaka och har tidigare haft olika chefsroller inom banken, bland annat kreditchef i sex år. 

Som riskchef för banken arbetar denna respondent bland annat med att administrera regelverk 

som berör riskmätning och är således en specialist inom området.  
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4.5 Presentation av respondenter i tabellform 

Bank Respondent Kön Befattning 

Storbank A Man Kontorschef 

Rådgivare B Man Kapitalförvaltare, f.d 

analyschef på 

storbank 

Storbank C Man Ställföreträdande 

kontorschef 

Storbank D Man Kontorschef 

Storbank E Man Kontorschef 

Storbank F Man Kontorschef 

Sparbank G Kvinna Gruppchef 

Sparbank H Man Riskchef  

 

Fig 2. En kort sammanställning och presentation av respondenterna. 

 

4.6 Utformning av intervjuguiden 

Utformningen av intervjuguiden har följt en semistrukturerad modell med ett fåtal öppna 

frågor som vi sedan utvecklade beroende på respondenternas svar. De första frågorna som 

ställs är centrerade runt personen som intervjuas för att man ska få en uppfattning om vem det 

är som svarar (Alvehus, 2013) Därefter går vi in på personens chefskap och uppfattningar om 

generella förväntningar som finns på chefer i dag, svårigheter man utsätts för i arbetet samt 

vilka externa faktorer personen i fråga anser påverkar ens arbete i allra högsta grad. 

Sedermera går vi in mer specifikt på just Baselregelverket och managerial discretion för att 

undersöka forskningsfrågan i detalj. Det gör vi genom att ställa specificerade frågor gällande 

Baselregelverkets betydelse, vilka fördelar/nackdelar som finns med regelverket och vilka 

personliga uppfattningar som finns om hur handlingsutrymmet påverkas. Slutligen frågar vi 

om hur implementeringen av Baselregelverket i Sverige har fungerat. Det är väldigt intressant 

utifrån vårt perspektiv att veta huruvida respondenterna är positiva eller negativa till 

implementeringen, samt om de anser att den har förhållit sig med rimliga krav till deras 

vardagliga verksamhet och arbetsuppgifter. Som avslutande fråga ber vi respondenterna att 

berätta en historia om hur Baselregelverket har påverkat deras handlingsutrymme, för att 

avsluta med ett tydligt exempel om hur fenomenet kan uppenbara sig. Denna analysteknik 

kallas critical incident och den innehåller flera procedurer där insamlingen av data sker via 
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direkta observationer av mänskligt beteende som noteras och sedan undersöks (Flanagan, 

1954).  

4.6.1 Genomförande 
Intervjuerna utfördes till en början i par om två för att båda skulle få en möjlighet att få en 

inblick i empirin. Andersen (1998) nämner att om man är två stycken som intervjuar så kan 

man motverka att respondenten känner att de har en maktposition och styr över samtalet. 

Fördelen med att vara två stycken vid intervjutillfället är därmed att det blir lättare för oss att 

styra tillbaka intervjun om det behövs för att inte komma ifrån vårt huvudspår.  

 

Vi utförde även några intervjuer enskilt på grund av geografiska omständigheter och för att 

det i många fall är fördelaktigt att intervjua respondenten ensam. Thomsson (2002) menar att 

sannolikheten för en bra intervju ökar om respondenten intervjuas i en miljö där han eller hon 

känner sig trygg.  

 

Under intervjuernas gång ställdes även sammanfattande frågor vilket Jacobsen (1993) menar 

är en bra teknik för att förhindra missförstånd. Vi spelade dessutom in samtliga intervjuer 

efter godkännande från respondenten för att inte gå miste om värdefull information. En 

nackdel med inspelningen kan dock vara att respondenten känner sig uppvaktad och pratar 

med en större försiktighet jämfört med om intervjun inte hade spelats in. Trots detta 

säkerställde vi att det var okej att spela in intervjuerna eftersom vi anser att fördelen med 

inspelning, jämfört med exempelvis anteckningar under intervjuns gång, var att vi kunde 

transkribera i efterhand. Transkriberingen underlättade för oss när vi skulle analysera 

materialet. Intervjuerna var cirka 40 minuter långa.   

4.6.2 Anonymitet  
Respondenternas identitet kan antingen presenteras öppet eller konfidentiellt. I denna studie 

har vi valt att presentera respondenterna anonymt efter önskemål av flera av respondenterna. 

En av fördelarna med att anonymisera respondenterna är att man kan behålla och publicera 

känslig data, vilket annars inte skulle kunna vara möjligt (Lundahl och Skärvad, 1999). Trots 

anonymitet har vi valt att presentera respondenterna i tabellform för att öka trovärdigheten 

genom att visa vad för befattning de har, vilken typ av bank de arbetar i samt vilket kön de 

har. 
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4.6.3 Analys av det empiriska materialet  
Vi valde att analysera vårt material genom att dela upp det systematiskt med hjälp av 

transkriberingar efter varje intervju, och därefter dela in de olika områdena i stycken. Det 

underlättade att vi redan från början hade delat upp intervjuguiden i olika avsnitt vilket syntes 

tydligt när vi i analysen använde oss av transkriberingarna. Detta i sin tur underlättade arbetet 

när vi drog paralleller och åskådliggjorde likheter och skillnader mellan de personliga 

uppfattningarna hos respondenterna. Slutligen analyserade vi det insamlade materialet utifrån 

vårt institutionalia-avsnitt och vår teoretiska referensram för att kunna dra lämpliga slutsatser.  

 

Med hjälp av de empiriska data som har samlats in och de metodval som gjorts har slutligen 

en analys genomförts. 
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5. Empiri & Analys 

Vi kommer i detta kapitel att presentera och analysera det empiriska material vi samlat in vid 

intervjuerna. Materialet ligger till grund för vår analys som görs med stöd av vår 

institutionalia och den teoretiska referensramen.  

5.1 Finanskrisen och Baselregelverkets påverkan på verksamheten 

Utveckling av regleringar och införande av olika krav kommer ofta från någon typ av 

finansiell kris. Basel II var en av många följder efter finanskrisen år 2008 som kom att 

påverka bankernas verksamhet eftersom myndigheter och det finansiella systemet världen 

över ansåg att bankers risktagande borde begränsas. Regleringens betydelse har ökat för att 

skapa finansiell stabilitet och kontroll, men även för att minska bankers risktagande. 

Respondent D menar bland annat att ”omvärldsfaktorer och regleringar likt dessa påverkar 

verksamheten mer än någonsin” jämfört med för 15-20 år sedan. De påverkar exempelvis i 

form av att dagens marknad alltmer blivit digitaliserad vilket inneburit ett förändrat 

kundbehov. Detta innebär att bankerna måste anpassa sig, enligt flera av respondenterna, 

eftersom det tillkommer nya tjänster, nya arbetssätt och ny kompetens som behövs hos 

personalen. Regelverket berör även arbetsrelaterade ansvarsområden för cheferna eftersom de 

ansvarar för att personalen har kunskap om hur de ska förhålla sig till exempelvis nya system 

och metoder. I teorin berörs detta när Alvesson och Svenningsson (2007) nämner att 

kontorschefen har en viktig roll i organisationen eftersom de kontrollerar och vägleder sina 

anställda för att uppfylla de förväntningar och krav som ställs på dem. Detta sker i 

kombination med de ökade kraven som ställs på verksamheten för att försöka begränsa 

sannolikheten att riskfyllda händelser uppstår, och för att bankerna ska bli bättre på att 

kontrollera och hantera effekterna av dessa. Framförhållning och förberedelse från bankens 

sida är således väldigt viktig vid nya införanden eller som respondent E uttrycker det.”… att 

de som jobbar med detta på banken vet vilket håll det blåser åt…” för att vara i fas med 

förändrade kundbehov och utvecklingar. 

 

Som flera av respondenterna också nämner i intervjuerna så påverkas deras verksamhet som 

mest vid utlåning och sparande. När det kommer till utlåning av kapital, vare sig det är på 

privatsidan eller till företag, så ligger största funderingen kring om man vågar låna ut pengar 

till personen eller företaget i fråga. ”Hur ser förutsättningarna ut? Vilka leverantörer handlar 

företaget med? Var i världen finns dem?” är frågor man ständigt ställs inför, enligt 

respondent A, vilket visar hur man påverkas av externa faktorer och vad som händer ute i 
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världen. Baselregelverkets påverkan på banken och dess personal är som tydligast när de 

måste ta till hänsyn till hur mycket eget kapital banken måste ha i sin verksamhet för att få 

låna ut pengar till kunden. För respondenternas medarbetare på kontoret syns detta framförallt 

i hur priset påverkas när de lånar ut pengar till kunderna. ”Det har blivit dyrare att låna ut 

pengar”, hör vi återkommande i våra intervjuer, med de ökade kraven på grund av fler 

faktorer som spelar in vid dagens utlåning. 

 

Kopplar man detta till managerial discretion och den miljömässiga nivån så ser man tydligt 

hur störningar på den finansiella marknaden exempelvis påverkar handlingsutrymmet. Vid 

finansiella störningar som finanskrisen år 2008 drivs banker till interna organisatoriska 

förändringar på grund av bland annat nya, utvecklade regelverk som ökar kraven på dem 

(Hambrick and Finkelstein, 1987; Ponomareva, 2015). Kraven ökar i form av att de behöver 

ett större eget kapital, de tar ett högre pris vid utlåning vilket kan tänkas minska utlåningen, 

samt ökade krav på bankernas risktillsyn. Respondenterna anser att verksamheten påverkas i 

hög grad av ökade krav och förändringar i kundbeteende på grund av den tekniska 

utvecklingen. De anser dock inte att deras eget handlingsutrymme påverkats nämnvärt. Detta 

stämmer överens med (Van de Ven & Poole, 1995; Koberg, et al., 2003) teorier om att banker 

kan tvingas till interna organisatoriska förändringar när exempelvis kunder utgör en 

förändring i beteende på grund av teknologisk utveckling vilket påverkar bankerna i allra 

högsta grad. Regelverket är något kontoren förhåller sig till, och flera respondenter menar 

vidare att de på ledningsnivå och de anställda som arbetar med risk är de som påverkas mest. 

Respondent A summerar det som att ”bankens totala handlingsutrymme minskar” och tar ett 

exempel som lyder:  

 

Säg att vi har 2000 miljarder i utlåning och att vi har ett krav på att vi måste ha 100 

miljarder i eget kapital. Om vi har 120 miljarder i eget kapital, då anses vi ha ett gott mått. 

Men då säger Finansinspektionen och Baselreglementet att de måste öka kravet på bankerna 

och istället ha 120 miljarder i eget kapital. Banken har då inte ändrat i sin portfölj utan det 

är regelverket som styr det. Då kan vi med andra ord inte låna ut en krona mer, utan måste 

snarare säg till de anställda på kontoren ’stopp i utlåningen’… De 120 miljarder banken har 

finns det inte ett öre i marginal längre nu, vad gör vi då? Vi måste kanske göra en 

nyemission, eller skaffa in annat riskbärande kapital snabbt, alternativt säga upp massvis av 

krediter… vi kanske inte kan ha 2000 miljarder utan vi kan bara ha 1500 miljarder i 

fortsättningen. Hur ska vi då kunna bli av med 500 miljarder i krediter? 
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Ett sådant fall såg vi tydligt när Lehman Brothers gick i konkurs där många banker fick ta 

förlusten och se sitt egna kapital minska, medan utlåningen i princip låg kvar på samma 

nivåer som tidigare. Banker var tvungna att säga upp krediter utan att kunna ta nya och blev 

på så sätt helt handlingsförlamade med ett handlingsutrymme som var obefintligt. Detta 

påverkade banken i sin helhet och de anställda eftersom de inte hade någon frihet att arbeta 

under normala förhållanden utan fick förhålla sig till påföljderna och de direktiv som gavs. 

Bartholomew och Whalen (1995, s.4) har tidigare visat på att störningar i finansiella system 

kan leda till samtidiga negativa effekter för majoriteten av banker och deras system, på grund 

av systemrisken, vilket så var fallet när finanskrisen utbröt och flera storbanker gick i 

konkurs. Ur en organisatorisk nivås perspektiv visar de samtidiga effekterna som inträffade 

att storbankerna och chefernas handlingsutrymme påverkas mer på grund av deras 

sammankoppling och stora utlåning mellan varandra jämfört med exempelvis andra mindre 

banker. Detta menar respondent H beror på att ”… eftersom vi jobbar med inlånarnas pengar 

som vi lånar ut… så var vår största oro att kunderna skulle välja att börja ta ut sina 

pengar…” vilket kan tolkas som att han upplever mindre förändringar i sitt 

handlingsutrymme på grund av sin sparbanks utlåningsstrategi och hur de arbetar rent 

generellt med sina kundgrupper medan storbankerna innehar ett mer globalt samarbete och är 

mer beroende av varandra. Utifrån respondentens svar kan vi styrka att studien av Miller, Kets 

de Vries och Toulouse (1982) stämmer eftersom de anser att chefer har större handlingsfrihet 

i organisationer som har färre tröghetskrafter. Vi anser att chefer på storbankers 

handlingsutrymme, jämfört med de på sparbanker, påverkats mer på grund av storbankernas 

starkare sammankoppling emellan vilket leder till andra, mer omfattande, konsekvenser på 

verksamheten på grund av bland annat en större utlåning och inlåning. Detta är ett exempel på 

en organisatorisk faktor som påverkar handlingsutrymmet eftersom storleken på bankerna 

skiljer vilket även har en påverkan på storleken på mängden kapital bankerna arbetar med 

(Kelly & Amburgey, 1991; Hambirck and Finkelstein, 1987). Våra intervjuer visade dock att 

tröghetskraften ålder som Kelly & Amburgey (1991) tar upp inte direkt påverkade managerial 

discretion inom dessa banker i den utsträckning som teorin säger. Respondenter från några av 

Sveriges äldsta banker hävdade att påverkan av Basel var relativt liten jämfört med vad 

respondenter från några av de yngre bankerna hävdade, vilket direkt motsäger teorin. Vi tror 

att denna utveckling kan bero på att tröghetskraften storlek hade en större påverkan på just 

dessa banker. Företagskulturen har visat sig vara en tröghetskraft som påverkar 

handlingsutrymmet mycket. Speciellt när man jämför åsikterna från de svenska bankerna och 
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den utländska banken som vi undersökt så framgår det att de svenska bankerna prioriterar en 

Baselimplementering som till väldigt hög grad utgår ifrån exakta modeller, medan den 

utländska banken vi undersökt istället lägger högre fokus på en Baselimplementering som är 

förankrad mer i subjektiva modeller. Den påverkan på handlingsutrymmet som kommer från 

de kulturella faktorerna är dock betydligt mindre omfattande än bankstorlekens påverkan. 

Stora banker blir med andra ord mer drabbade av regelverks implementerande, vilket vi 

tydligt kan observera och se efter att ha medverkat på intervjuerna och hört deras personliga 

uppfattningar och upplevelser om finanskrisen och Baselregelverkets påverkan på deras 

verksamhet och handlingsutrymme.  

 

 

5.2 Vem ansvarar för godkännande av internmetoderna? 

Det är Finansinspektionen som tar beslut om banken kan visa stabilitet och uppvisa en 

godkänd historik för att de ska få tillåtelse att använda sig av sina egna metoder vid 

riskmätning. Alla respondenter berättar i intervjuerna att de arbetar utifrån internmetoder som 

är godkända av Finansinspektionen. Det är ett organ som verkar för ett stabilt och effektivt 

fungerande system. Man utövar tillsyn över bankers riskhantering samtidigt som man utfärdar 

rekommendationer och råd för att lagar och regelverk skall implementeras enligt kriterierna 

(Finansinspektionen, Om Finansinspektionen). Däremot innebär detta svårigheter för nya, och 

mindre, banker att få sina metoder godkända eftersom de inte har möjlighet att uppvisa lång 

historik jämfört med äldre, och större, banker som har en historik från längre bakåt i tiden.  

 

 

5.3 Analys av de olika riskerna 

5.3.1 Hur har Basel förändrat handlingsutrymme inom Operativ 

riskhantering?  
Operativ risk förklaras enligt Baselkommittén som en risk som skapas av otillräckliga eller 

felbara interna processer, människor, system eller externa händelser kopplade till den 

operativa verksamheten (Bis, 2013). Operativ riskhantering har även tagits upp av 

respondenterna som en aspekt av Baselregelverket som i mycket hög grad påverkar deras 

handlingsutrymme. Respondent C tar upp ett annat exempel och pratar om vikten av att alla 

chefer och anställda i banken följer de olika riktlinjerna som skrivs in i lag.  Detta är direkt 

kopplat till regelefterlevnad som banker numera måste förhålla sig till och blivit alltmer 
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aktuellt.  Han understryker hur viktigt det är för bankerna och de anställda att anpassa sig till 

regleringar och förhålla sig rätt till hur affärerna ska skötas. Detta kan styrkas med argument 

om företagskulturen eftersom en stark företagskultur enligt (Kelly & Amburgey) kan tänkas 

minska handlingsutrymmet. Bankerna har numera en företagskultur som handlar om att 

anpassa sig till regelverkens riktlinjer. Detta innebär också konsekvenser för de anställda ifall 

de inte anpassar sig, enligt respondent H, vilket slutligen kan leda till att personen i fråga får 

lämna sin post. För att cheferna ska ha koll på regelverket och Finansinspektionens allmänna 

råd så presenterar Fi sina riktlinjer för dem när det är dags för regelverket att införas. 

Respondent C tydliggör att dessa nya regelverk som påverkar organisationens olika aspekter 

har fått bankcheferna att gå från att vara generalister till att vara mer specialister jämfört med 

tidigare. Detta beror på att det finns tydliga regler angående alla områden som regelverket 

omfattar vilket medför svårigheter för cheferna att ha en övergripande koll på allt. Denna 

åtstramning av handlingsutrymmet är delvis ett resultat av Baselverkets riktlinjer för operativ 

riskstyrning men även ett resultat av att andra regelverk som också påverkar organisationen 

(Bis, 2011). 

 

5.3.2 Hur har Basel förändrat handlingsutrymmet inom 

Kreditriskhantering? 
Kreditrisken är den risk som kanske mest påverkas av Baselregelverket och den brukar 

vanligtvis syfta till kundens förmåga att betala tillbaks lånet, d.v.s. kundens kreditvärdighet 

(Artsberg, 2005). Här kan bankerna antingen använda sig av schablonmetoden eller IRK-

metoden som ger dem möjlighet att använda sina egna godkända internsystem. De större 

bankerna som har fått godkännande av Finansinspektionen använder enligt respondenterna 

vanligtvis sina egna system efter IRK-metoden. Däremot finns det ett antal riktlinjer som 

Baselregelverket sätter som de olika systemen måste anpassa sig efter. Anledningen till att 

kreditrisken är det som påverkar bankernas dagliga verksamhet mest på lokalnivå är för att lån 

till privatpersoner och företag utgör den största delen av bankernas omsättning. Detta var 

något flera av våra respondenter tog upp som en viktig aspekt av regelverket och detta styrker 

Härle et al (2010) åsikter om att regelverket skulle innefatta omfattande administrativa 

konsekvenser. En annan aspekt som flera av cheferna tog upp som negativ relaterat till deras 

handlingsutrymme med Baselregelverket var att de olika typer av kreditbedömningar som 

bankerna tvingas göra det svårare att dels låna ut pengar till personer som har det sämre 

finansiellt ställt, och dels att ge ut lån över längre löptider eftersom de måste göra nya 

prövningar flera gånger om året och ändra premien. Respondent E med flera tar exempelvis 
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upp hur det har blivit betydligt svårare att bedöma kreditrisken idag än det var för ett antal år 

sedan. Dessutom har de administrativa kostnaderna ökat.  

 

Handlingsutrymmet har med andra ord begränsats så pass att de anställda på lokalnivå inte 

lägre får göra sina egna riskbedömningar utan enbart matar in de uppgifter och värden kunden 

tillhandahåller dem med i en modell som sedan ger ut en specifik premie. Detta påverkar även 

chefernas handlingsutrymme på så sätt att de inte har möjlighet att påverka verksamhetens 

tillvägagångssätt utan förhåller sig till regelverket och de bestämda modellerna som görs på 

ledningsnivå och av riskgrupper inom banken. 

5.3.3 Hur har Baselregelverket förändrat handlingsutrymmet inom 

marknadsriskhantering? 
Metoderna för att bedöma marknadsrisk inom Baselregelverket är ett ämne som blivit omstritt 

en hel del. Wahlström (2011) kritiserar exempelvis Basel II-riktlinjerna för att ge upphov till 

en form av marknadsrisk och jämför med krisen 2008 då man kunde se väldigt tydligt att 

bankernas finansiella koppling förvärrade situationen eftersom alla banker fick problem när 

Lehman Brothers föll. Vi har förstått att detta är en av aspekterna som kan vara intressanta när 

vi undersöker chefer inom bankvärlden, eftersom Baselregelverket har förändrats avsevärt 

efter revideringen av Basel II vad gäller möjligheterna till individuella 

riskbedömningsmodeller anpassade till varje bank. Denna förändring bidrar till att 

systemrisken minskar vilket även respondent B styrker när han hävdar att Basel II på många 

sätt kan ha skapat omedvetna marknadsrisker under finanskrisen 2008. Under Basel III menar 

respondent B också att det ökade kapitaltäckningskravet är positivt eftersom det gör banker 

mer motståndskraftiga när en kris väl inträffar. 

 

Majoriteten av cheferna på bankerna hanterar enligt svaren inte marknadsrisk inom sina 

dagliga arbetsuppgifter, utan detta är något som sker mer på central nivå högre upp i 

organisationen. Sättet som bankerna jobbar idag för att bedöma marknadsrisken är att bedöma 

den totala risken i företaget, och därefter få ett visst likviditetsmått som de måste förhålla sig 

till. Det kan även påverkas beroende på om banken anses vara systemviktig eller inte, men har 

enligt respondenterna ingen direkt påverkan på deras personliga handlingsutrymme. Cheferna 

uppfattade dock regelverket som en metod för a minska marknadsrisk, regelverket är numera  

mer individuellt anpassat efter varje enskild bank, med ett ökat kapitaltäckningskrav som 

stärker bankernas krisberedskap. Trots att respondent B uttryckt sig negativt till tidigare 

versioner av Basel II, och ansåg att regelverken förut kunde bidra till att öka marknadsrisken 
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på grund av en ökad sammankoppling, uttrycker han sig i intervjun personligen positivt till 

vissa aspekter av Basel III och tror att systemet kommer bli mer och mer anpassat för att 

motverka denna typ av risk på grund av den individuella anpassningen.  

 

5.3.4 Hur har Baselregelverket förändrat handlingsutrymmet inom 

likviditetsriskhantering? 
Baselregelverket har även satt strängare regleringar för hur mycket kapital banken behöver ha 

för att täcka en viss nivå av risken och detta är en av faktorerna som våra respondenter anser 

har påverkat dem mest vad gäller deras personliga handlingsutrymme. Respondent A tar 

exempelvis upp ett exempel då de på banken blir tvingade att göra flera olika 

likviditetsbedömningar på kunder som vill låna pengar över en längre tid. Detta beror på att 

en lägre likviditet hos kunderna, enligt bankens beräkningssystem, innebär en högre risk för 

banken att kunderna inte kan betala tillbaka sina lån. Kunden får i situationer likt dessa 

antingen inte låna mer eller få försämrade löneförhållandena med högre pris. Respondent C 

anser att detta har försämrat möjligheten att ge krediter till småföretagare som letar efter 

längre lån eftersom risken för att deras likviditet ändras över tiden är stor. Att banker får 

svårare att låna ut pengar kan hindra tillväxten i ekonomin eftersom bankerna enligt 

respondent C tidigare kunde vara mer öppna med att ge ut lån. I dag gör bankerna mer 

omfattande likviditetsbedömningar varje gång en kund ansöker om lån.  

 

 
 

5.4 Analys av hur Baselregelverket har påverkat handlingsutrymmet.  

Sammanfattningsvis tycker majoriteten av respondenterna att det omfattande reformarbetet 

har minskat handlingsutrymmet genom mer noggranna riktlinjer och system som styr hur allt 

ska fungera. Numera med bankernas egna internsystem och modeller så innebär 

kategoriseringen av kunderna att varje kund får ett betyg utefter hur kreditvärdig den är 

utifrån olika parametrar som exempelvis återbetalningsförmåga, vilket slutligen leder till ett 

sammanfattande betyg och pris på hur mycket det kommer att kosta att låna pengar. Med en 

ökad kontroll och förbättrad riskhantering har detta lett till att kontorscheferna förhåller sig 

till de nya metoder och modeller som framställts av ledningen, och att de underordnade 

anställda räknar efter färdigställda kalkyler. Det framgår väldigt tydligt av undersökningen att 

det har skett en avsevärd förändring vad gäller handlingsutrymmet hos bankcheferna från 

tiden innan finanskrisen tills idag. Innebörden av begreppet ”det var lättare förr” har på olika 
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sätt yttrats av en majoritet av respondenterna. Bankcheferna anser alltså i majoriteten av fallen 

att deras handlingsutrymme inom löpande riskhantering har minskat inom alla 

riskhanteringsområden förutom marknadsrisk som verkar hanteras mest på högre nivåer inom 

organisationen. Cheferna är trots detta positivt inställda till regelverket trots att det minskat 

deras handlingsutrymme eftersom de inser vikten av regelverket utifrån ett större perspektiv. 

Vi kan alltså tydligt se att regelverkets införande har fått kraftiga effekter på 

handlingsutrymmet, vilket innebär att Lail et al (2015) alltså hade rätt i att kraftiga 

regleringsförändringar kan få en stor påverkan på managerial discretion, och detta gällde även 

inom banksektorn enligt våra respondenter.  

 Handlingsutrymme 
Innan Baselregelverket 

 Handlingsutrymme 
Efter Baselregelverket  

Operativ riskhantering  Högt: 
Få regler att förhålla sig 
till.  

Minskat:  
Mer regler och 
tydligare 
ansvarsuppföljning.  

kreditriskhantering Högt: 
Lätt att ge ut krediter till 
kunder oavsett 
ekonomisk situation. 

Minskat: 
Svårare att ge ut lån till 
kunder mer omfattad 
bedömningsprocesser.  

Marknadsriskhantering Lågt:  
Liten påverkan på 
lokalkontoren.  

Lågt: 
Fortfarande liten 
påverkan på lokal 
kontorsnivå. Påverkar 
banken mer på 
nationell nivå inom 
systemviktiga banker. 

Likviditetsriskhantering Högt: 
Stor frihet i 
bedömningarna av 
kundernas likviditet. 

Minskat: 
Omfattande 
bedömningar och högre 
beroende av modeller 
och uträkningsmetoder.  

 
Ovanstående figur sammanfattar hur handlingsutrymmet har påverkats enligt 
respondenterna inom olika riskmätningsområdena.  
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6. Sammanfattning  

Detta avslutande kapitel inleds med en summering av analysen. Därefter utformar vi en 

slutsats som besvarar uppsatsens frågeställning. Studiens vetenskapliga bidrag presenteras och 

därefter görs en etisk och samhällelig reflektion av uppsatsens innehåll. Slutligen presenterar 

vi förslag på vidare forskning inom det valda forskningsområdet.  

 

6.1 Summering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer på svenska banker upplever förändringar i 

sitt handlingsutrymme under påverkan av externa faktorer med fokus på Baselregelverket. Vi 

fann en enhetlighet i svaren eftersom respondenterna hade liknande åsikter under 

intervjuernas gång. Majoriteten av respondenterna ansåg att finanskrisen år 2008 hade stor 

inverkan på deras verksamhet, och konsekvenserna från den är fortfarande kännbara. 

Baselregelverket implementeras stegvis genom noggranna genomgångar som utförs av 

Finansinspektionen. Detta har lett till att bankerna, trots den komplexa strukturen på 

Baselregelverket, har kunnat implementera regelverket, enligt respondenterna. På grund av 

regelverkets omfattande karaktär anser flera respondenter att det inte hade varit möjligt att 

implementera regelverket omgående. Implementeringen har krävt stora resurser i form av tid 

och pengar men respondenterna anser att ett stabilare finansiellt system med mindre riskfyllda 

banker överväger nackdelarna. Respondenterna anser därutöver att de viktigaste aspekterna av 

Baselregelverket är kapitalkrav och riskmätning. Dessa två aspekter har varit ständigt 

återkommande under alla intervjuer, och vi tolkar dessa som de centrala delarna av 

regelverket. Riskerna som har nämnts i intervjuerna är framförallt likviditetsrisk, kreditrisk, 

marknadsrisk och operativ risk. Dessa risker förekommer både på lokal och central nivå.  

 

Vår generella uppfattning är att regelverket är något som lokalkontoren och framförallt 

bankerna i sin helhet förhåller sig till utan att ha så mycket att säga till om, eftersom de inte 

har mycket att säga till om när gäller att påverka Finansinspektionens beslut. Detta visar sig 

tydligt i deras anpassning och syn på regelverket. De anställda på kontorsnivå förhåller sig till 

de direktiv som de på centralnivå kommunicerar neråt eftersom deras jobb inte är att tolka 

regelverket eller att skapa kalkyleringsmodeller, utan deras jobb handlar om att följa och göra 

rätt i arbetsprocessen vid affärerna med kunden vilket bankerna arbetar hårt med i form av 

regelefterlevnad. Kontorschefens uppgift blir därmed att kommunicera med sin personal för 

att minska den operativa risken så mycket som möjligt. Med andra ord ser vi tydliga tendenser 
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till att kommunikation och ledarskap har en vital roll i chefens arbetsuppgift för de anställdas 

förståelse för förändringar exempelvis i olika system när regleringar kommer till. Resterande 

risker hanteras på central nivå exempelvis i form av skapande av egna interna 

riskhanteringsmodeller. Respondenterna upplever att dessa riskhanteringsmodeller har blivit 

allt mer avancerade jämfört med innan finanskrisen 2008. Banker måste numera hantera och 

bedöma sin risk mer noggrant och konkreta skillnader och förändringar har märkts tydligt vid 

utlåning eftersom det har blivit svårare att sätta ett pris på risken banken tar för att låna ut till 

kunderna. Flera förändringar som Basel II-regelverket har medfört är de ökade kapitalkraven 

och buffertar som innehåller ett större eget kapital för att bankerna bättre ska kunna motstå 

potentiella förluster vid eventuella störningar i det finansiella systemet och nya ekonomiska 

kriser. Basel III medför ytterligare åtstramningar vilket innebär att kraven och kontrollen av 

bankerna skruvas upp för att förhindra ett osunt ekonomiskt förhållande banker emellan på 

grund av finansiella institutioners sammankoppling. 

 

6.2 Slutsats  

”Hur upplever chefer på svenska banker förändringar i sitt handlingsutrymme under 

påverkan av externa faktorer som införandet av Basel II och implementeringen av Basel III-

regelverket?” 

 

Med hjälp av vår kvalitativa undersökningsmetod och semistrukturerade intervjuer har vi 

kunnat påvisa att chefer på svenska banker har upplevt en signifikant förändring i sitt 

handlingsutrymme efter finanskrisen 2008, och implementeringen av Basel II, och det 

påbörjade införandet av Basel III.  Det framgår utifrån respondenternas svar att det har blivit 

betydligt mer avancerat för bankcheferna att utföra sina arbetsuppgifter på grund av regelverk 

och andra krav att förhålla sig till. Några av respondenterna menade att de har gått från att 

vara generalister i sin yrkesroll till att bli mer specialiserade på så sätt att de måste ha kunskap 

och en mer övergripande kontroll om aktuella regelverk. Basel är en komponent av detta men 

det finns även andra regelverk, som till exempel Mifid II och amorteringskravet, som ökar 

kraven på chefernas anpassningsförmåga.  

 

På grund av de ökade kraven och påverkan på handlingsutrymmet kommer vi härmed 

redogöra chefernas syn utifrån de tre olika nivåerna managerial discretion behandlar: 
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Ur ett miljömässigt perspektiv anser exempelvis cheferna att regelverket har lett till interna 

organisatoriska förändringar i form av att riskberäkningsmodeller blivit mer specifika i den 

mån att anställda beräknar risk och pris utifrån färdiga kalkyler för varje specifik kund. Denna 

förändring har inneburit ett minskat handlingsutrymme för chefer såväl som anställda 

eftersom de måste förhålla sig till modellerna vid alla bankens riskbedömningar vilket medför 

en mer komplicerad utlåningsprocess. Förändringen innebär däremot att riskexponeringen 

minskar vilket respondenterna anser är positivt eftersom vi tidigare har sett negativa 

konsekvenser av hur finanskrisen och underskattning av risker påverkar bankerna.  

 

På organisatorisk nivå nämner flera av respondenterna att regelverket och förhållandet till de 

olika kraven har tagit stora administrativa resurser i form av tid och pengar. Tröghetskrafter 

som bankernas storlek och regelverkets komplexa struktur har påverkat handlingsutrymmet 

negativt, anser cheferna. Vår undersökning visar att tröghetskraften kultur också har påverkat 

bankerna, men inte i samma utsträckning som storleken. Detta beror på att implementeringen 

och de kontinuerliga förändringarna i form av nya system kräver omfattande resurser i form 

av humankapital vilka blir större ju större banken är. Tröghetskraften ålder hade däremot 

ingen märkbar påverkan i undersökningen. 

 

Den ökade implementeringen av Baselregelverket har även lett till betydande förändringar 

inom chefernas handlingsutrymme vad gäller de olika sätten att mäta risk om man jämför före 

och efter finanskrisen. Undersökningen visar tydligt att en åtstramning har skett av 

handlingsutrymmet inom likviditetsriskmätning, operativriskmätning och kreditriskhantering. 

Det enda undantaget är marknadsriskhantering och den troliga anledningen till att vår 

undersökning inte visar någon förändring inom detta område är för att denna risk hanteras mer 

på central nivå medan vi främst intervjuat folk från lokalkontor.   

 

Slutligen anser vi att vi har fått svar på studiens syfte och redogjort för hur chefer på svenska 

banker upplever förändringar i sitt handlingsutrymme till följd av finanskrisen och 

Baselregelverket. Med åtstramningarna som regelverket har medfört har vi kunnat påvisa att 

handlingsutrymmet till stor del har minskat som följd av ökade krav och striktare uppföljning 

i form av compliance. Detta har påverkat handlingsutrymmet inom de flesta 

riskmätningsområden och gjort det mer komplicerat för cheferna att utföra sina dagliga 

arbetsuppgifter. Vi har även konstaterat att graden av påverkan på handlingsutrymmet varierar 

främst beroende på storleken på banken.   
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6.3 Vetenskapligt bidrag  

Den här uppsatsen bidrar teoretiskt genom att vi har kommit med en ny forskningsvinkel som 

vi tidigare inte har kunnat hitta inom akademisk forskning. Vår forskningsstudie handlar om 

att undersöka managerial discretion på mikronivå i en kvalitativ studie, där vi kombinerar 

handlingsutrymme med chefskap och Baselregelverket. Bidraget ger läsaren en förståelse om 

hur chefer upplever förändringar i sitt handlingsutrymme under påverkan av Basel II och 

påbörjade implementeringen av Basel III. Varför vi valt att kombinera dessa tre 

forskningsområden beror på att cheferna är en central del i verksamheten och kommunicerar 

med ledning såväl som de anställda på kontorsnivå. Dessutom har vi valt att undersöka 

managerial discretion med en kvalitativ studie eftersom att det inom tidigare forskning 

mestadels har undersökts med hjälp av kvantitativa metoder.  

 

Vi kan dessutom visa att vårt empiriska material delvis bidragit till att fylla det forskningsgap 

som Wahlström (2009) identifierar om hur organisationsstrukturen och arbetsprocessen har 

påverkats av Baselregelverket. Anledningen till att det delvis fyller gapet beror på att vi har 

valt att fokusera på inrikta oss på chefskap och bankchefer.  Detta är bland annat påtagligt i 

hur regelverkets efterlevnad sköts eftersom kontorscheferna ansvarar för att de anställda är 

medvetna om hur de dagliga affärerna sköts och regelverket följs. Compliance genomsyrar 

hela organisationen och i princip alla arbetsprocesser inom banken utefter de allmänna råd 

som Finansinspektionen utgivit. Vi kan därtill visa genom studien att bankers val av 

användandet av internmetoder vid beräkning av kapitalkravet grundar sig i fördelarna som det 

har. Dessa avancerade system gynnar bankerna eftersom dem kategoriserar kunderna och 

beräknar priset för kunden utefter risken som banken åsätter sig.  

 
Slutligen anser vi att det är viktigt att lyfta fram chefers personliga uppfattningar om sitt 

handlingsutrymme och hur regelverket påverkar bankerna i dag eftersom vi skapar en 

medvetenhet och gör deras röster, och skapar en grundlig förståelse för allmänheten om hur 

bankerna arbetar utifrån de krav som ställs efter åtstramningarna.  

6.4 Etiska och samhälleliga reflektioner  

Vi har under den här undersökningen prioriterat ett etiskt förhållningssätt. Det har varit 

frivilligt att delta i vår undersökning, och vi har valt att erbjuda möjligheten för 

respondenterna att få vara anonyma eller offentliga. Denna öppna inställning var nödvändig 

för uppsatsen, eftersom respondenterna har ett stort ansvar på sin arbetsplats och har en 

chefsbefattning. Under intervjuerna kan vi med andra ord inte kräva att cheferna både 



 49 

representerar banken och uttrycker sin egen personliga åsikt samtidigt vilket är något vi har 

full förståelse för.  

 

Utifrån ett samhälleligt perspektiv så är det tydligt att relevansen av denna typ av 

undersökningar bara kommer att bli större och större i takt med att finanssektorn växer och 

Baselregelverket revideras. Ifall finanssektorn kommer att följa de expansiva prognoserna så 

kommer 2 miljarder nya kunder tillkomma till finanssektorn inom de närmaste åren vilket 

kommer att öka betydelsen av dessa typer av regelverk drastiskt. Detta lär även medföra att 

den finansiella sammankopplingen mellan bankerna kommer att öka.   

 

Ur ett samhälleligt perspektiv tror vi även att ett minskat handlingsutrymme bland chefer 

kommer att ha en negativ konsekvens på ekonomin som helhet. Flera av våra respondenter 

har under intervjuerna påpekat att regelverket har gjort det svårare att låna ut pengar till 

privatkunder och företag som är mindre kreditvärdiga vilket kan leda till konsekvenser för 

tillväxten på lång sikt beroende på storleken på banken och deras förhållningssätt till 

Baselregelverket. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Sammanfattningsvis visar vår studie att Basel II:s påverkan på handlingsutrymmet är påtaglig 

vilket skapar incitament att undersöka Basel III:s effekter eftersom det är för tidigt i dag att 

uttala sig om detta. Vi anser att Basel III:s ökade krav först prövas på bankernas verksamhet 

först när det inträffar en ny störning i det finansiella systemet. Särskilt intressant är att 

undersöka om regelverket uppnår en finansiell stabilitet där man undersöker bankernas 

resultat. Dessutom är det högst relevant att se om bankerna agerar vid ny finanskris efter att 

deras riskhantering och framförallt buffertsparande har ökat.  

 

Vår studie är en av få som undersöker handlingsutrymmet på mikronivå och därför tror vi att 

det är gynnsamt om det i framtiden forskas mer inom detta område på ett mer övergripande 

plan för att se om resultaten skiljer sig. Vi har valt att utgå från Baselregelverket som 

ståndpunkt och vi har identifierat att det finns flera regelverk som påverkar chefernas 

handlingsutrymme och bankernas verksamhet. Ett förslag på vidare forskning i detta fall är en 

undersökning om vilket regelverk det är som påverkar handlingsutrymmet mest- och varför. 

Andra exempel på regelverk som påverkar cheferna och framförallt bankerna är reglerna om 

amorteringskravet och Mifid II.  
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Utöver detta kan det vara intressant att undersöka hur kunder, privata såväl som 

företagskunder, upplever förändringar i prisförändring och prissättning. Under studiens gång 

har vi kunnat konstatera att bankernas prissättning har blivit striktare och påverkar kunderna 

betydligt mer i dag än före finanskrisen 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Litteraturförteckning 

Ahltorp, B. (2003). Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv. . Malmö. 

Alf Riple. (2013). Lögn, förbannad lögn och prognoesr. i A. Riple. Nordstedts. 

Alvesson, M., & Svenningsson, S. (2007). Organisationer, ledning och processer.  

Alveus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. Stockholm Liber AB. 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori - policy och praxis (2 uppl.). Sverige: Liber AB. 

Baldwin, R. C. (2012). Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice. 

Bank of International Settlements. (2016). Hämtat från 

https://www.bis.org/about/index.htm 

Bartholomew, P. F., & Whalen, G. W. (2003). Fundamentals of systemic risk, in 

Research in Financial Services: Banking, Financial Markets, and Systemic Risk. 7. 

Bessis, J. (2011). Risk Management in Banking, 3rd Edition.  

BIS. (2006). Hämtat från http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf 

BIS. (2013). Hämtat från http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 

BIS. (2015). 85th Annual Report. Hämtat från 

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2015e.pdf 

Bolman, L., & Deal, T. E. (2014). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 

Studentlitteratur AB. 

Dagens Nyheter. (den 18 09 2008). Hämtat från http://www.dn.se/ekonomi/sa-funkar-

finanskrisen/  

Danielsson, J. (2002). The emperor has no clothes; Limits to risk modelling. Journal of 

Banking and Finance , 26.  

Darabos, M. (2014). The link between managerial discretion and firms' growth strategy. 

Denscombe, M. (2012). Forskningshandboken: För småsakliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund Studentlitteratur. 

Ekonomifakta. (2015). Hämtat från 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Fakta-fran-kris-till-kris/ 

European Banking Authority. (2016). Hämtat från 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk 

Finansinspektionen. (2005). Hämtat från http://www.fi.se/Regler/FIs-

forfattningar/Samtliga-forfattningar/20051/ 

Finansinspektionen. (2015). Hämtat från http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/ 



 52 

Finansinspektionen. (2016). Hämtat från 

http://www.fi.se/Regler/Kapitaltackning/Grundlaggande-kapitalkrav-pelare-

1/Kreditrisk/IRK/ 

Finkelstein, S., & Hambrick, D. C. (1987). Managerial Discretion: A Bridge Between Polar 

Views of Organizational Outcomes. 

Forum, W. E. (2014). Hämtat från https://agenda.weforum.org/wp-

content/uploads/2015/08/image1.jpg 

Härle P, Lüders E, Pepanides T, Pfetsch S,Poppensieker T, Stegemann U 2010 

Basel III and European banking: Its impact, how banks might respond, and the challenges 

of implementation M 

Halvorsen. (1992). Samhällsvetenskaplig metod. Lund Studentlitteratur. 

Investopedia. (2016). Investopedia. Hämtat från 

http://www.investopedia.com/terms/r/risk.asp 

Kaufman, G. G. (2000). Banking and currency crises and systemic risk: A taxonomy and 

review. Financial Markets, Institutions, and Instruments , 9. 

Krämer, P. D. (2013). Social Banking: Banking Regulation - Pros and Cons, p11. Hämtat 

från http://www.social-

banking.org/fileadmin/isb/Certificate/Presentation_Kraemer_2013.pdf 

Lind, G. (2005). Basel II - nytt regelverk för bankkapital. Valuta- och penningpolitik . 

Lail, B., MacGregor, J., Stuebs, M. et al. The Influence of Regulatory Approach on Tone at the Top  
Journal of Bus Ethics (2015) 126: 25.  

 
Müller, J. (2006). Interbank Credit Lines as a Channel of Contagion,. Hämtat från Journal 

of Financial Services. 

McGoun, E. G. (1995). The history of risk measurement. Critical Perspectives on 

Accounting. Critical Perspectives on Accounting . 

Moshirian, F. (2011 ). The global financial crisis and the evolution of markets.  

Mao J. 2008 Basel II: Implementation Issues and Concerns, the bank of east asia ABA 

journal 

Finstitutions and regulation, Journal of Banking & Finance, , 35. 

Nationalencyklopedin. (2016). Hämtat från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/g10 

Ponomareva, Y. (2013). Dynamics of Managerial Discretion in Transition Economies. 

Asian Journal of Business Research . 



 53 

Riksbanken. (2010). Hämtat från 

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2010

/ppr_o kt_2010_ruta2.pdf 

Riksbanken. (2011b). Hämtat från http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-

stabilitet/Finansiella-regelverk/Aktuella-regleringsforandringar/Basel-II-reformer/  

Riksbanken. (2011c). Hämtat från http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-

stabilitet/Finansiella-regelverk/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-

bankregleringen-Basel-III/  

Riksbanken. (2013). Hämtat från 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2013/2013_2/rap_pov_artikel_3_

130918_eng.pdf 

Riksbanken. (2015). Hämtat från http://www.riksbank.se/sv/Ordlista/#R 

Riksbanken. (den 30 09 2011a). Sverige och finanskrisen. Hämtat från 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2009/Oberg-Sverige-och-

finanskrisen/ 

Riksdagen. (2013). Hämtat från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-%20utredningar/Forstarkta-

kapitaltackningsreg_H1B365/?html=true  

Santomero, M. K., & M., A. (1980). Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk. The 

Journal of Finance , 35. 

Saurina, J. T. (2006). An assessment of Basel II Procyclicality in Mortgage Portfolios. 

Journal of Financial Services Research , Vol 32 Iss 1-2. 

Swedsec. (2014). Hämtat från 

http://www.swedsec.se/files/4714/0843/8498/kapitaltackningsregler_swedsec_augus

ti_2014_2.pdf 

Sveriges Television. (den 31 12 2015). Hämtat från 

http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/infor-2016-ekonomin-gar-bra-men 

Tomaskovinic-Devey, D. (2015). The rise of financialization has led to lower living 

standards and reduced growth in the U.S. 

Trebing, H. (1984). Public Utility Regulation: A Case Study in the Debate over 

Effectiveness of Economic Regulation . Journal of Economic Issues , 18. 

Wahlström, G. (2013). Bank Risk Measurement: A Critical Evaluation at a European 

Bank. Accounting and finance research , 2. 



 54 

Wahlström, G. (2009). Risk management versus operational action: Basel II in a Swedish 

context. 

Van de Ven, A. &. (1995). Explaining development and change in organizations. 

Worldbank. (2015). The World Bank Annual Report 2015. Hämtat från 

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report 

Yukl, G. (2009). Leadership in Organizations. New Jersey: Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Bilaga 

Intervjuguide 

Berätta om din bakgrund?  

Hur hamnade du på den position du är idag? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som chef?  

Vilka är de största svårigheterna du utsätts för i ditt arbete? 

Vilka interna eller externa faktorer anser du påverkar ditt arbete mest?  

 Hur ser du på finanskrisen 2008:s påverkan på er verksamhet? 

Baselregelverket och riskmätning 

Hur ser ni på det traditionella sättet att mäta risk? 

Skulle du kunna beskriva kortfattat hur Baselregelverket har påverkat de 

riskmätningsmodeller som ni använder? 

Tror ni att Baselregelverket kan ge upphov till vissa typer av systemrisker?  

Baselregelverket och handlingsutrymme 

Anser du att Baselregelverket är viktigt utifrån ett makroperspektiv? 

Vad tycker du är bra med Baselregelverket? Vad tycker du är mindre bra? 

Tycker du att Baselregelverket och åtstramningarna det medfört påverkat ditt 

handlingsutrymme?  

 Har det påverkat ert handlingsutrymme negativt på något sätt? 

Hur uppfattar du att ditt handlingsutrymme har påverkats utifrån ett miljöperspektiv? (Vi 

förklarar miljöperspektiv utifrån managerial discretion) 

 På individnivå? 

 På organisatorisk nivå? 

Implementeringen i Sverige 

Hur har implementeringen av Baselregelverket fungerat?  

Avslutningsfråga  

Skulle du kunna berätta en historia som du upplevt i ditt arbete som typiskt visar på hur 

Baselregelverket har påverkat ditt handlingsutrymme? 
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