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Sammanfattning 

Avsikten med detta examensarbete var att undersöka om ett samband föreligger mellan 

Basels kapitalkrav och avkastning för banker vars ursprung är USA och europa. Motivet 

till detta var att granska om de kraftigare regleringarna som uppstod efter subprime-krisen 

2007-2008 bidragit till ökad motståndskraft mot konjuktursvängningar hos de undersökta  

bankerna. För att genomföra detta skapades fem hypoteser, varav två var huvudhypoteser 

och resterande tre var underhypoteser vars syfte var att ge underlag till beslut angående 

förkastande eller acceptans av huvudhypoteserna. Huvudhypotes ett var formulerad som 

följer: Inget negativt samband föreligger mellan Basels kapitalkrav och avkastning för 

banker inom vald referensram. Den andra huvudhypotesen hade samma formulering men 

med positivt samband. 

  

Den teoretiska referensramen baserades till stor del på Markowitz’s (1952) teori om Risk-

Return Relationship samt Fama’s (1970) teori om Efficient market hypothesis. Teorin om 

Efficient market hypothesis är en av de grundläggande teorierna inom företagsekonomi, 

vilket hävdar att marknader är effektiva och att det inte existerar någon asymmetrisk 

information samt att samtliga aktörer antas agera rationellt. Risk-Return Relationship är 

en teori som hävdar att risktagande och avkastning är positivt korrelerade. Den teoretiska 

referensramen återspeglades i studien genom valet att undersöka sambandet mellan 

Basels kapitalkrav och avkastning för banker inom den valda referensramen. Studiens 

hypotesgenerering baserades på den valda referensramen. 

  

Studiens hypoteser testades genom data som samlats via databasen Eikon, därefter 

utfördes  korrelationstester enligt en kvantitativ studie-modell. Den data som användes 

samlades in för tidsperioden 2001 till 2016. En av de testade variablerna (tier 1 kapital) 

beräknades endast efter finanskrisen. Detta då den reglering som den uppstod ur uppkom 

efter subprime-krisen 2007-2008 och därmed existerade den inte innan.  

  

De funna resultaten visade att det föreligger ett positivt samband  mellan Basels 

kapitalkrav och avkastning för banker inom den valda referensramen. Därmed 

accepterades hypotes ett medan hypotes två förkastades. Med bakgrund till de använda 

teorierna strider de erhållna resultaten mot risk-return relationship, enligt vilken ett 

negativt samband borde föreligga. Orsakerna till de funna resultaten motiveras med en 

ökad känsla av säkerhet hos bankerna, då ökat kapitalkrav innebär en förhöjd innestående 

kapitalreserv vilket ökar bankernas motståndskraft mot negativa marknads företeelser. 

Även ett ökat behov av risktagande och finanskrisen 2007-2008 pekas ut som möjliga 

faktorer som påverkat det funna resultatet. 
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1. Inledning 

I studiens inledande kapitel kommer författarna att redogöra för problembakgrunden, 

problemdiskussionen, därefter kommer problemformuleringen samt syftet med studien. 

Efter det kommer studiens frågeställning, vilken följs av avgränsningarna. Avslutningsvis 

kommer kapitlet att behandla de teoretiska och praktiska bidrag som förväntas uppstå i 

och med utförandet av studien. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i 

motivet till valet av studie, samt en övergripande bild av vad författarna avser 

åstadkomma med denna. Bankregleringar är omfattande, komplexa och det finns stora 

variationer i olika regelverk samt mellan olika länder. Med detta i åtanke kommer denna 

problembakgrund att fokusera på de övergripande regleringar som haft stor inverkan på 

de berörda finansiella marknaderna. Detta då syftet med problembakgrunden är att 

informera läsaren om hur utvecklingen tett sig på de finansiella marknaderna under den 

valda tidsperioden och att återge samtliga regelverk skulle resultera i ett avsevärt större 

arbete än vad kan anses nödvändigt för studien.   

  

1.1 Problembakgrund 

År 2007 skedde en av de största finansiella kriserna i modern tid kallad subprimekrisen. 

Den inleddes med en bubbla som brast på USA:s bostadsmarknad och som sedan spred 

sig över hela världen (Hull, 2015, s.121). Kraschen resulterade i likvidation av flera 

finansiella institut bland andra den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers och 

flertalet regeringar tvingades genomföra omfattande räddningsåtgärder till åtskilliga 

banker (Hull 2015, s.121). Swagel (2010, s. 10) uppskattar att den finansiella kriserna 

kostade USA cirka 648 miljarder amerikanska dollar på grund av lägre ekonomisk 

tillväxt. Swagel (2010, s. 10) hävdar även att den amerikanska bostadsmarknaden 

förlorade cirka 3,4 biljoner amerikanska dollar i värde mellan juni 2008 och mars 2009. 

Vidare beräknas 5,5 miljoner amerikaner förlorat sina jobb som ett resultat av krisen 

(Swagel 2010, s. 11). Subprimekrisen ledde till striktare regleringar för banksektorn, 

bland annat skapades Dodd-Frank Act i USA och även Basel III kan delvis ses som en 

reaktion på krisen. De följande tre delarna avser ge en större inblick i utvecklingen av 

finansiell reglering på de för studien relevanta marknaderna från cirka 1970-talet fram till 

nutid (2017). 

  

1.1.1 Reglering i USA 

Regleringen av den finansiella marknaden under 1900-talet i USA kan grovt delas upp i 

tre delar, där åren som ledde upp till den stora depressionen (1929) utmärktes av en 

mildare reglering. I kölvattnet av depressionen följde några årtionden av allt striktare 

reglering, vilket efterföljdes av ytterligare en period av minskad reglering (Sherman 

2009). I detta examensarbete kommer fokus ligga på finansmarknaden under det tidiga 

2000-talet. På grund av detta kommer problembakgrunden i huvudsak kretsa om kring de 

förändringar i regleringen som skedde under 1900-talets senare del samt början av 2000-

talet.      

  

Under 70-talets senare del påbörjades vad som kan anses vara en omfattande avreglering 

på den amerikanska finansmarknaden. Det inleddes med domen i fallet Marquette 

National Bank v. First of Omaha Service Corp, i vilket den högsta domstolen dömde till 

fördel för Marquette National Bank i frågan om vilken stats ockerlagar som ska gälla vid 

lån över stat-gränser (Sherman 2009, s.5). Fallet var högst relevant då ockerlagarna 

begränsade räntorna en bank tilläts ta ut vid lån och i samband med stigande inflation 
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under senare delen av 1900-talet vart detta extra problematiskt för den då växande 

kreditkortsmarknaden (Sherman 2009, s.5).  

  

I praktiken innebar utfallet i domen att man från och med då utgick från staten där banken 

hade sin verksamhet, vilket innebar att det nu blev fördelaktigt för banker att flytta sin 

verksamhet till stater med lägre begränsningar i ockerlagarna (Sherman 2009, s.5). Detta 

utlöste en våg av avskaffade ockerlagstiftningar som inleddes med South Dakota som i 

ett försök att locka till sig Citibanks kreditkorts-verksamhet, var den först staten att 

avskaffa den tidigare ockerlagstiftningen (Sherman 2009, s.5). 

  

Domen i målet Marquette National Bank v. First of Omaha Service Corp kan ses som 

startskottet för den omfattande avreglering som skedde de efterföljande åren. 1980 skrev 

dåvarande President Carter under DIDMCA (Depository Institutions, Deregulation and 

Monetary Control Act), vilket tog bort de tidigare ränte-gränserna för bankerna samt 

ökade den federala insättnings försäkringen från 40 000 till 100 000 dollar (Sherman 

2009, s.6). Syftet med lagstiftningen var att öka bankernas konkurrenskraft mot de så 

kallade money market mutual funds (Sv. penningmarknadsfonder), som till skillnad från 

bankerna inte hade någon övre gräns på vilka räntor de kunde låna ut till, vilket var 

fördelaktigt då inflationen under den senare delen av 70-talet steg markant (Sherman 

2009, s.6). 

  

1982 infördes Garn-St. Germain Depository Institutions Act, vilken tillät så kallade 

thriftbanker att erbjuda kommersiella lån upp till en övre gräns, baserad på institutionens 

tillgångar och garanterade finansiella institut statligt stöd vid risk för insolvens (Sherman 

2009, s.7). Ändamålet med lagstiftningen var att förbättra förutsättningarna för 

thriftbankerna, som under slutet på 70-talet erhållit stora förluster, bland annat på grund 

av så kallad asset-liability mismatch (Sv. felaktig matchning av tillgångar och skulder) 

(Sherman 2009, s.7). 

  

1986 godkände USA:s kongress den så kallade An Act to reform the internal revenue laws 

of the United States, även kallad the Tax Reform Act (Sv. skattereform) (Sherman 2009, 

s.7). Det huvudsakliga resultatet av lagen var sänkta marginalskatter, samtidigt som den 

breddade skattebasen, vidare tog man bort den förmånsbeskattning av realiserade 

kapitalvinster som tidigare funnits, minskade möjligheten att använda passiva förluster 

som uppstått vid investeringar och ökade schablonavdrag (Alm & Wallace, 2010, s.5). 

Lagen anses vara en av de bidragande orsakerna till sparlånekrisen i USA under 80- och 

90-talet (Sherman 2009, s.8). 

Under 80- och 90-talet genomled the savings and loan industry (Sv. sparande- och 

låneindustrin) en kris, mest känd som S&L crisis, (Sv. sparlånekrisen), vilken resulterade 

i likvidationen av 1034 av de 3234 finansiella institut som då verkade på marknaden 

(Finanshistoria, 2010). The Financial Institutions Recovery and Enforcement Act (Sv. 

lagstiftning för återhämtning och upphållande av finansinstitut) (förkortad FIRREA), 

lagfördes 1989 med syftet att rädda sparande- och låneindustrin,  (Sherman 2009, s.8). 

Lagen ledde till avvecklingen av FHLBB (Federal Home Loan Bank Board) samt FSLIC 

(Fedelar Savings and Loan Insurance Corporation) samtidigt som den resulterade i 

uppkomsten av the Office of Thrift Supervision (Sherman 2009, s.8). 

  

År 1986 fastställde the Federal Reserve (Fed) att banker tilläts erhålla upp till fem procent 

av bruttoinkomsten från investeringsverksamhet (Sherman 2009, s.9). Detta var en 

omtolkning av Glass-Steagall Act som lagstadgades 1933 och som förhindrade att banker 
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från att verka inom både affärs- och investment verksamhet samtidigt (Sherman 2009, 

s.8-9). Denna trend fortsatte även efter 1987 när Alan Greenspan blev utnämnd till 

ordförande för Fed, under hans ledning skedde flera avregleringar, bland annat 

omtolkades återigen Glass-Steagall Act och den tidigare fem procent gränsen höjdes till 

tio och denna gräns förflyttades ytterligare 1996 till 25 procent (Sherman 2009, s.9) 

  

1994 lagstadgades the Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act (Sv. 

Riegle-Neal mellanstatlig bank- och förgrenings effektivitets lagstiftning), lagen innebar 

att de tidigare geografiska begränsningar som förekommit till större del togs bort och gav 

amerikanska banker möjligheten att verka över statsgränser i avsevärt större utsträckning 

än tidigare (Legis 1995, s. 255). Lagen ledde till en markant minskning av banker i USA 

till följd av en ökad mängd fusioner, ca 27% av de 12 303 banker som fanns vid 1990 

försvann under de åtta efterföljande åren (Heiney 2011, s.72).   

  

Fem år senare, (1999) lagstadgades Financial Modernization Act (Sv. finansiell 

moderniserings lagstifitning), även känd som the Gramm-Leach-Bliley Act, denne 

medförde att banker och andra finansiella institut nu kunde verka inom både investment- 

och affärsbank verksamhet samt försäkringsverksamhet inom samma företag, och därmed 

upphävde den en stor del av the Glass-Steagall Act och the Bank Holding Company Act 

(Barth et al 2000, s.1). Endast ett år senare (2000) röstades the Commodity Futures 

Modernization Act (Sv. råvaruterminer moderniserings lagstiftning) igenom den 

amerikanska kongressen (Sherman 2009, s.11). Lagen innebar att derivatmarknaden blev 

helt avreglerad och de följande åren växte marknaden från 106 trillioner till 531 trillioner 

dollar år 2008 (Sherman 2009, s.11).  

  

2007 sprack en bubbla som bildats i början på 2000-talet på den amerikanska 

bostadsmarknaden, vilket spred sig världen runt och resulterade i en av de största 

finanskriserna i världshistorien (Hull 2015, s.121). Orsaken till kraschen kan delvis 

hänvisas till den markanta ökning av subprime mortgage loans (Sv. subprimelån), som 

skedde under den första halvan av årtiondet (Hull 2015, s.121). Skälen till det ökade 

antalet subrpimelån var flera, bland annat hade den amerikanska regeringen gett sitt 

medgivande då de avsåg öka antalet bostadsägare i USA, vilket resulterade i att fler lån 

beviljades till medel- och låginkomsttagare (Hull 2015, s.122). Vidare hade 

banker  incitament i form av ökade vinster, då högre utlåning ledde till högre inkomster 

och eftersom priserna på bostadsmarknaden steg var riskerna tämligen låga (Hull 2015, 

s.122).  

  

Ett sätt att ytterligare minska risken och vinsterna var genom så kallad securitization (Sv. 

värdepapperisering), vilket innebär att man sammanbinder olika finansiella tillgångar, 

exempelvis bostadslån, för att sedan dela upp det i något mindre delar och sälja till 

investerare och på så sätt förflytta risken (Hull 2015, s. 124-125). Detta gick till som 

följer. Bostadslånen samlades ihop och såldes till företag kallade SPV:s (special purpose 

vehicle), som skapade ABS (asset-backed security) av lånen, i vilken de delas upp i olika 

tranches, baserat på dess karaktäristika (Hull 2015, s.125).  

  

Dessa tranches erbjöd olika avkastning baserat på bland annat risken i de underliggande 

lånen, därefter skapades värdepapper som såldes till investerare (Hull 2015, s. 125-126). 

Dessa värdepapper följde en vattenfalls princip där kassaflödet först gick till de översta 

och säkraste tranches för att sedan gå till de underliggande (Hull 2015, s.126). Vidare så 

skapades även CDO:s (collateralized debt obligation) på vissa av de tranches som 
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ABS:erna bestod av (Hull 2015, s.127). Detta innebar att man i praktiken hade 

värdepapper vars värde härleds från ett annat värdepapper av samma typ, vars värde i sin 

tur härleds från bostadslån.  

  

Bild 1 Skolboksexempel på subprime securitization 

 
  

När bostadsbubblan sprack 2007 förlorade många av dessa värdepapper en stor del eller 

hela sitt värde, vilket resulterade i en kris för många banker, mest noterbart är 

investmentbanken Lehman Brothers som likviderades (Hull 2015, s.131). Andra banker 

räddades av den amerikanska regeringen, exempelvis Citigroup och den amerikanska 

ekonomin sjönk ner i en djup depression som spred sig världen över (Hull 2015, s.131). 

  

2010 lagstadgades Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Sv. 

Dodd-Frank Wall Street reform och konsumentskyddslag), mer känd som Dodd-Frank 

Act, vars huvudsakliga syfte var att skydda privatpersoner och minska riskerna för 

konkurser av banker och andra finansiella institut (Hull 2015, s. 366). Lagen uppstod till 

stor del som en motreaktion på krisen och dess efterdyningar (Hull 2015, s. 131). Dodd-

Frank Act innebar stora ändringar i regleringen av den amerikanska finansmarknaden och 

här följer en sammanfattning av de nio huvudsakliga förändringarna som lagen 

resulterade i. 

  

Over-the-Counter Derivative Regulation, på svenska, reglering av över disken derivat. 

Genom Dodd-Frank Act bemyndigades SEC (United States Securities and Exchange 

Commission) samt CFTC (Commoditiy Futures Trading Commission) med auktoriteten 

att kräva centraliserad clearing av så kallade Over-the-Counter derivatives (förkortat 

OTC) (Sv. över disken derivat) och man införde även offentlig rapportering av OTC-

handeln för att ytterligare öka kontrollen och insynen i branschen (Pakelian & Bell 2013, 

s. 10-11). Vidare infördes begränsningar i hur många OTC en verksamhet eller individ 

tilläts äga och man förbjöd statligt stöd från Federal Reserve Discount Window Access 

till aktörer av betydande storlek inom swap-handeln (Pakelian & Bell 2013, s.  10-11). 

Samtidigt infördes krav på swap-dealers (Sv. swap-handlare) försäkrade hos Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) som innebar att dessa tvingades genomföra derivat 

investeringar hos dotterbolag som finansierats oberoende av moderbolaget och ej är 

försäkrat hos FDIC. (Paskelian & Bell 2013, s. 10-11). OTC är en typ av värdepapper 

som inte köps eller säljs via en etablerad börs utan genom ett nätverk av återförsäljare, 

dessa värdepapper kan vara aktier i mindre bolag som av olika orsaker inte är noterade på 
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en formell börs eller andra värdepapper som obligationer och olika derivatinstrument 

(Hull 2015, s. 94-95).   

  

Originators of Asset-Backed Securities (Sv. upphovsmän av tillgångssäkrade 

värdepapper). Dodd-Frank Act ökade kontrollen på upphovsmännen till så kallade 

tillgångssäkrade värdepapper genom högre krav på kvaliteten på rapporter samt större 

kvar på upplysning (Pakelian & Bell 2013, s. 11). Vidare infördes krav på att ett minimum 

av 5% av kreditrisken vid överlåtelse av tillgångssäkrade värdepapper till tredje part 

måste bevaras av upphovsmannen (Pakelian & Bell 2013, s.11). 

  

Federal Reserve Supervision (Sv Fed övervakning). Lagen utökade statens förmåga att 

kontrollera den finansiella marknaden genom att skapa befattningen Vice-chairman for 

Supervision (Sv vice ordförande för tillsyn) inom vad som kallas Board of Governors of 

the Federal Reserve System (Pakelian & Bell 2013, s. 12). Den person som erhåller 

ämbetet har bland annat i uppgift att utforma förslag till utvecklingen av tillsynen av 

finansiella institut som övervakas av Fed (Pakelian & Bell 2013, s.12).  

  

Volcker Rule. En av de mer välkända delarna av Dodd-Frank Act är den så kallade 

Volcker Rule, som fick sitt namn av Paul Volcker, Fed:s före detta ordförande (Hull 2015, 

s.367). Bestämmelsen innebär att proprietary trading (Sv. handel i egen bok) samt 

investeringar i private-equity och hedgefonder, förbjuds för vissa finansiella institut, 

bland andra bank holding bolag (Pakelian & Bell 2013, s. 13). Vidare förhindras de också 

från att sponsra ovan nämnda fond typer och de berörda bolagen förhindras även från att 

genomföra marknadsföring relaterat till private-equity fonder (Pakelian & Bell 2013, s. 

13). Värt att påpeka är det finns ett undantag till de ovan nämnda fond-reglerna, om det 

berörda institutet ger finansiell rådgivning eller förvaltar förtroende tillåts de sponsra 

fonden i fråga (Pakelian & Bell 2013, s.13). 

  

Hotel California Rule. Denna del av Dodd-Frank innebär att bank holding bolag som från 

TARP plan (Troubled Asset Relief Program) mottagit finansiell hjälp samt har totala 

konsoliderade tillgångar överstigande 50 miljarder, kommer övervakas av Fed och 

kommer inte att betraktas som banker (Pakelian & Bell 2013, s. 13). En essentiell del av 

lagen är datumet då lagen trädde så kallad laga kraft, vilket var 1 januari 2010, detta då 

tillgång kravet ska vara uppfyllt innan det nämnda datumet (Pakelian & Bell 2013, s. 13). 

Lagen träder även i kraft om ett bank holding bolag som existerat innan datumet byter 

verksamhet (Pakelian & Bell 2013, s. 13). Motivet var att ett institut som bedriver 

bankverksamhet inte ska kunna byta företagsform för att undvika det nya regelverket 

(Pakelian & Bell 2013, s.13).  

  

Authority to Seize Failing Financial Institutions (Sv. Befogenhet att överta konkurshotade 

finansinstitut). FDIC har relativt länge haft auktoriteten att ta över och om nödvändigt 

avveckla så kallade depository institutions (Sv. förvaltningsinstitut) i finansiell distress 

(Pakelian & Bell 2013, s. 12). I och med Dodd-Frank Act utökades denna auktoritet till 

att innefatta alla företag som föll under benämningen finansiellt företag, med rekvisitet 

att de granskas av Fed (Pakelian & Bell 2013, s. 12). Depository institutions är en 

benämning på institutioner som har rätt att motta insättningar från kunder, dessa brukar 

innefatta affärsbanker, kreditföretag, etcetera (Federal Reserve, 2017). 

  

Security Law Enforcement and Legal Remedies (Sv Värdepappers brottsbekämpning och 

rättsmedel). Dodd-Frank Act utökade möjligheterna för USA:s regering att vidta rättsliga 
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åtgärder mot individer och institutioner som bryter mot finansiell lagstiftning (Pakelian 

& Bell 2013, s. 11-12). Bland annat expanderades regeringens möjligheter att vidta 

förebyggande åtgärder mot individer som på olika sätt medverkar eller direkt stödjer 

värdepappersbrott, samtidigt som man ökade ansvarsskyldigheten och straffet för dessa 

individer (Pakelian & Bell 2013, s. 11-12). Detta gjordes bland annat genom att ge SEC 

möjligheten att utfärda monetära bestraffningar  mot både institutioner och individer som 

gör sig skyldiga till värdepappersbrott Pakelian & Bell 2013, s. 11-12). 

  

Vidare infördes kraftigare åtgärder mot de som bryter mot Investment Advisers Act (1940) 

(Sv. Investeringsrådgivar lagstifitning), i form av förbud mot samröre med 

investeringsrådgivare, kreditvärderingsinstitut, med flera (Pakelian & Bell 2013, s. 11). 

Dessutom eliminerades delar av Securities Act (Värdepappers lagstiftningen) från 1933, 

som bland annat exkulderade instituioner som utfärdar värdepapper från registrering hos 

SEC (Pakelian & Bell 2013, s. 11). Detta ändrades och institutioner som anses olämpliga 

eller dåliga omfattas inte längre av undantaget (Pakelian & Bell 2013, s.11-12). 

  

Private Fund Adviser Regulations (Sv Privat fondrådgivning reglering). Dodd-Frank 

medförde omfattande förändringar för den amerikanska finansmarknaden, även för 

rådgivare (Pakelian & Bell 2013, s. 11). Lagen innehöll krav som innebar att rådgivare 

till privata fonder tvingas registrera sig, bokföra, samt rapportera till SEC i egenskap av 

investeringsrådgivare. SEC erhöll även auktoriteten att granska dessa individer (Pakelian 

& Bell 2013, s. 11). Ett rekvisit som dock måste uppfyllas är att fondens totala tillgångar 

överstiger 100 miljoner dollar, om fondens tillgångar sjunker under denna gräns, är 

rådgivare till de ovan nämna fonderna skyldiga att registrera sig i sin hemstat (Pakelian 

& Bell 2013, s. 11). Vissa rådgivare undantas från denna lagstiftning, dock är de 

fortfarande skyldiga att rapportera och bokföra, dessa är rådgivare till så kallade 

riskkapitalfonder samt små investmentföretag och family office verksamheter (Pakelian 

& Bell 2013, s.11). 

  

Credit Rating Agency Regulatory Supervision (Sv Kreditvärderingsinstitutens tillsyn). En 

av nyckelfaktorerna till subprime-krisen 2007 var kreditvärderingsinstituten som 

historiskt sett hade fokuserat på att värdera fonder och nu började värdera andra typer av 

värdepapper (Hull 2015, s. 131-132). Bland andra strukturerade produkter, vilket ledde 

svårigheter att korrekt värdera dessa värdepapper då det saknades erfarenhet, historisk 

data, information, och produkterna ofta var utformade på ett komplicerat sätt (Hull 2015, 

s.131-132). För att öka insikten och kontrollen av dess företag skapades en ny sektion 

inom SEC kallad the Office of Credit Ratings (Förkortat: OCR), vars syfte är att granska 

kreditinstituten (Pakelian & Bell 2013, s. 10). Vidare ökades kraven på kreditinstitutens 

interna kontroller och man ställer även högre krav på instituten gällande offentliggörandet 

av så kallade due diligence aktiviteter och rating metoder (Pakelian & Bell 2013, s. 10). 

Lagen innebar även ökade möjligheter för både SEC och investerare att på rättslig väg 

pröva och bestraffa de kreditinstitut som agerat försummande eller på annat sätt brutit 

mot lagen (Pakelian & Bell 2013, s.10). 

  

1.1.2 Reglering i Europa  

Som tydligt kommer framgå i den följande texten är regleringen av de finansiella 

marknaderna inom europa splittrade och huvudsakligen kontrollerade på nationell nivå. 

Med detta i åtanke kommer detta avsnitt till skillnad från föregående (1.1.1) inte ta upp 

en alltför omfattande historisk bakgrund och utveckling av regleringen på dessa 

marknader. Orsaken till detta är att ett sådant åtagande skulle ta alltför lång tid och skulle 
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bli alltför omfattande för att betraktas som rimligt för ett arbete av denna storlek. 

Författarna kommer därför att ge en mer övergripande blick av det nuvarande tillståndet 

av regleringen.  

Inom den Europeiska unionen är regleringen av finansiella marknader varierad, då detta 

historiskt sett huvudsakligen skett på nationell- och ej på unionsnivå, på grund av detta 

förekommer stora variationer i regleringen av de finansiella marknaderna mellan de olika 

länderna inom EU-området (Vander Stichele 2008, s. 8). Vander Stichele (2008, s. 

8)  diskuterar i sin studie om finansiell reglering i EU att den Europeiska centralbanken 

(ECB) har ingen laglig rätt att reglera och övervaka banker inom den europeiska unionen.  

  

Eu-kommissionen som är den EU-institution som har den ledande rollen i utvecklandet 

av den finansiella regleringen på europeiska marknaden, institutionen har laglig rätt att 

inom majoriteten av alla finansiella tjänster ta initiativ och lägga grunden för finansiell 

reglering, dock är det inte alltid EU-kommissionen som fattar det slutgiltiga beslutet 

(Vander Stichele 2008, s. 10). Inom kommissionen är det Directorate General Internal 

Market and Service (DG Markt), som har det huvudsakliga ansvaret för att kontrollera 

den finansiella integrationen i EU-området samt framställa ramverk för finansiella 

tjänster (Vander Stichele 2008, s. 11).  

  

Bankverksamhet var en av de första finansiella tjänsterna vars reglering man eftersträvade 

harmonisera och tidigt infördes olika institutioner vars ändamål var att medverka till en 

mer homogen bankreglering på den splittrade europeiska finansmarknadern (Quaglia 

2014, s. 26). Visst motstånd existerade dock mot denna utveckling då flertalet av unionens 

medlemsstater föredrog dock att på nationell nivå reglera finansiella tjänster, vilket 

innebar att de nyskapade institutionerna besatt relativt begränsad auktoritet (Quaglia 

2014, s. 26). Då den europeiska unionen inledningsvis inte var försedd med en enhetlig 

reglering av finansiella marknader och tjänster nyttjades befintliga internationella 

regelverk och i vissa fall avbildades de och tillämpades i europa (Quaglia 2014, s. 26). 

Bland andra introducerades successivt de redan existerande internationella Basel 

reglerna, vilka blev europeisk standard under namnet The Capital Requirments Directives 

(CRD) (Quaglia 2014, s. 46) 

  

Trots likheterna mellan Basel och CRD föreligger tre huvudsakliga skillnader mellan de 

två regelverken, inledningsvis är CRD juridiskt bindande, vilket de internationella Basel 

reglerna inte är (Quaglia 2014, s. 47). Vidare så appliceras Basel enbart på internationella 

banker, medan den europeiska motsvarigheten CRD tillämpas på alla banker samt 

investmentbolag, oberoende av bolagets geografiska spridning och storlek (Quaglia 2014, 

s. 47). Avslutningsvis är Basel en så kallad gentleman’s agreement (Sv informell 

överenskommelse), vilket CRD i egenskap av juridiskt bindande regelverk inte är 

(Quaglia 2014, s. 47). 

The Capital Requirements Directives (CRD) lades fram som förslag i den europeiska 

unionen i början av 2007 vilket ökade kapitalkravet för banker från Basel I’s 8% till 15% 

(Vander Stichele 2008, s. 46). Vander Stichele (2008, s. 46-47) kritiserar dock CRD då 

regleringen möjliggör för bankerna att själva välja om de skulle följa Basel I eller CRD. 

En sådan möjlighet till att själv välja kapitalkrav reducerade enbart CRD från ett krav till 

en rekommendation. CRD kom att implementeras i den europeiska unionen under 2013.  

  

Europeiska banker ansågs inte vara tillräckligt konkurrenskraftiga i jämförelse med 

amerikanska banker vilket ledde till påtryckningar om ökad avreglering för att öka 

avkastningen hos europeiska banker (Vander Stichele 2008, s. 49). Vander Stichele 
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(2008, s. 49) kritiserar vidare europakommissionen för att ha liberaliserat finansiella 

institutioner och delar av den finansiella marknaden innan ordentliga regleringar och sätt 

för att övervaka aktörerna på den finansiella marknadens förmåga att förhindra, hantera 

och lösa extraordinära konjunktursvängningar. 

  

År 1977 inrättades The Banking Advisory Committee som fram till början av 2001 var 

Europeiska unionens huvudsakliga instans för utformning av bankreglering. Dess 

efterträdare Lamfalussy architecture etablerades i mars år 2001 och är en fyra stegs-

modell enligt vilken bank och annan finansiell reglering utvecklas och inkorporeras i 

EU:s regelverk (Sv Lamfalussyprocessen) (Quaglia 2014, s. 26). I första steget fattar 

Europeiska unionens råd och EU-parlamentet, efter förslag från EU-kommissionen, 

gemensamt beslut om ramlagstiftning (Quaglia 2014, s. 27).  

  

I det andra steget antar EU-kommissionen genomförandeakter baserat på de 

genomförandebefogenheter som kommissionen erhållit genom de rättsakter som 

Europeiska unionens råd och EU-parlamentet antar i steg 1, genomförande akterna antas 

genom ett sk. kommittéförfarande där kommissionen samråder med kommittér relevanta 

för akten, i vilka alla medlemsländer är representerade, det var i detta steg som The 

Banking Advisory Committee placerades efter omstruktureringen (Quaglia 2014, s. 27). 

I det tredje steget rådgör EU-kommissionen med kommittér från medlems nationerna om 

integreringen av de första två stegen, samtidigt som man lägger fram förslag för och antar 

steg tre, vilka oftast innefattar riktlinjer och icke-rättsbindande normer (Quaglia 2014, s. 

27).  

  

I det slutgiltiga fjärde steget lagstadgas och införlivas de nya reglerna (Quaglia 2014, s. 

27). I samband med införandet av Lamfalussyprocessen skapades The Committee of 

European Banking Supervisors, denne uppstod dock först 2004 (Quaglia 2014, s. 27). 

Syftet med införandet var att effektivisera reglerings processen för den europeiska 

finansmarknaden, samt göra den mer flexibel då redan existerande modeller inom EU 

betraktades som olämpliga för att uppnå den harmoniserade EU-marknad man avsåg 

(Quaglia 2014, s. 27).  

  

Efter finanskrisen 2008 genomfördes en mindre omstrukturering av kommitteerna inom 

steg tre av Lamfalussyprocessen, vilka nu blev oberoende myndigheter istället för 

kommitteer (Quaglia 2014, s. 27). Vidare så omstruktureras ramverket för finansiell 

mikro- och makrotillsyn, delvis baserat på den så kallade Larosière rapporten som skrevs 

2009 av Jacuqes de Larosière, rapporten bidrog även till bildandet av the European 

Systemic Risk Board (Quaglia 2014, s. 27). Slutligen så 2010 byte the Committee of 

European Banking Supervision namn till the European Banking Authority, myndigheten 

erhöll dock samma uppgifter och ansvar som dess föregångare (Quaglia 2014, s. 27).   

  

1.1.3 Regleringar i världen 

1974 gick tio centralbanker från olika länder samman och grundade BCBS, vilket är en 

förkortning av Basel Committee on Banking Supervision, kommitten grundades med 

syftet att verka för ökad kvalite på tillsynen av bankverksamhet globalt (BCBS, 2017). 

1988 implementerade Basel I vilket var organisationens första reglering för den 

finansiella marknaden  (Magnus et.al 2016, s. 1). I Uppgrading the basel standards 

hävdar Magnus et.al (2016, s. 1) att Basel I, enligt BCBS hade tre primära syften, där den 

första var att säkerställa så att banker hade tillräckligt med kapital så att de skulle kunna 

hantera de risker bankerna utsatte sig för. Det andra syftet var att jämna ut skillnader 
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mellan finansiella marknaden för multinationella banker och det tredje syftet var att 

underlätta jämförelsen av bankernas kapitalstrukturer (Magnus et.al 2016, s. 1).  

  

Basel I definierade även bankernas tillgångar som olika typer av riskvägda tillgångar, 

som i huvudsak styrdes av bankernas karaktär och inte av den inneboende risken (Magnus 

et.al 2016, s. 1). Basel I delade in bankernas tillgångar i fem olika kategorier, 0%, 20%, 

50% och 100%, baserat på den uppskattade risken på tillgångarna, där exempelvis 

guldtackor hade 0% risk och företagsobligationer hade 100% (Hull 2015, s. 328). Basel I 

krävde även att banker skulle räkna ut ett Value-at-risk (VaR) med tidsramen tio dagar 

med en konfidensintervall på 99% (Hull 2015, s. 354). 

  

Trots denna reglering så fortsatte banker att gå i konkurs och enligt BCBS (2004, s. 1-2) 

hade Usa och Europa sammanlagt 12 olika bankkriser mellan 1984 till 2000 bland annat 

i länder som USA, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Schweiz. 

BCBS (2004, s. 66) hävdar att man kan se på dessa kriser på olika sätt och med olika 

variabler, typ av risk, enskild extraordinär händelse som kunnat utlösa eller påskynda en 

kris, hur en kris hanteras i enskilt land och om det skett några nationella förändringar i 

regleringar som följd.  

  

Dock hävdar BCBS (2004, s. 66) att trots de olika ländernas skillnader så går det att 

urskilja olika mönster mellan dessa länders kriser. Ett framstående mönster enligt BCBS 

(2004, s. 66) är att de enskilda länderna liberaliserat den finansiella marknaden för fort 

utan att ordentligt undersökt vilka risker och konsekvenser liberaliseringen kan ha. BCBS 

ståndpunkt vid detta mönster går även överens med Vander Sticheles (2008, s. 49) syn på 

den Europeiska finansiella marknaden. Ett annat mönster som BCBS (2004, s. 66) 

observerat och som bidragit till hur pass hårt kriserna drabbat de enskilda länderna har 

bostadslån och riskerna kring det spelat en stor roll. Rapporten som BCBS (2004) 

publicerade innehöll även självkritik om Basel I att inte tillräckligt med olika typer av 

risker togs upp. Och 1999 presenterade BCBS nya ideér som senare skulle bli Basel II 

(Hull 2015, s. 336). 

  

Basel II, som infördes under 2004 och vilade på tre ben, minimikapitalkravet, utvärdering 

av tillsynen och marknadsdisciplin (Hull 2015, s. 336).  Hull (2015, s. 337)  förklarar i 

sin bok att det första benet, minimikapitalkravet, krävde att bankerna hade ett totalt kapital 

på minst 8% av bankens riskjusterade tillgångar (Totalt Kapital= 0.08×(kreditrisk 

RWA+marknadsrisk RWA + operativ risk RWA)). Det totala kapitalkravet på 8% var 

därmed kvar från Basel I med skillnaden att operativ risk nu måste värderas och tas med 

i kapitalkravet. Syftet med minimikapitalkravet var att öka förtroendet för bankernas 

interna modeller vid bedömning av banken risker (Hull 2015, s. 337).   

  

Basel II andra ben,  utvärdering av tillsynen, handlade om att utöka tillsynen av bankernas 

riskhantering går till. Hull (2015, s. 337) menar att övervakare skall se över om bankerna 

har en riskhantering som tar med både kvantitativa och kvalitativa risker i sina 

beräkningar och se till att bankerna har en riskhanteringsmodell som bibehåller 

minimikapitalkravet på 8%. Ben 2 sätter större vikt vid att förebygga kriser och att om en 

kris håller på att uppstå möjliggöra för bankerna att kunna sätta in åtgärder på ett tidigt 

stadium (Magnus et.al 2016, s. 2). Det tredje och sista benet om marknadsdisciplin begär 

att bankerna skall vara mer transparenta om hur de fördelar sitt kapital och vilka risker 

det innebär (Hull 2015, s. 337). Magnus et.al (2016, s. 2) menar att syftet med detta ben 
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var att få banker att känna sig granskade av aktuella och eventuella aktieägare och därmed 

förmå bankerna att fatta beslut som aktieägarna skulle acceptera. 

  

Efter subprime-krisen 2007-2008 började BCBS arbeta på ett nytt regelverk vilket 

sedermera skulle få namnes Basel II.5 (Hull 2015, s. 353). Basel II.5 implementerades 

vid årsskiftet 2011-2012 och innebar tre förändringar till regelverket. Den första 

förändringen var ett krav på bankerna att utöver sina beräkningar angående VaR, från 

Basel I, även räkna ut ett stressed VaR med samma tidshorisont som tidigare och med 

samma konfidensintervall men räknad från en tidigare krisande period om 250 dagar 

(Hull 2015, s. 354). Hull (2015, s. 354) förklarar att anledningen till att stressed VaR skall 

räknas på en tidigare krisande period är att om den beräknas på den nuvarande 

tidsperioden om 250 dagar återspegla VaR enbart den nuvarande portföljen, detta ledde 

till att stressed VaR måste beräknas på en tidigare tidsperiod som varit synnerligen 

krävande för banken. 

  

Den andra förändringen var att bankerna skulle beräkna sin stegvis ökande kreditrisk 

(IRC) (Hull 2015, s. 355). ICR begärde att bankerna skulle beräkna en VaR på 

handelslagret över kreditrisker med en tidsperiod på ett år och med en konfidensintervall 

på 99,9% (Hull 2015, s. 355). BCBS (2009, s. 3) fortsätter med att hävda att syftet till 

denna förändring var att förmå att IRC maximalt var lika med det kapital som använts för 

att tillskansa sig nuvarande handelslagret. Den sista förändringen som Basel II.5 kom med 

var att bankerna skulle ha modeller för att beräkna riskmått på faktorer som är påverkade 

av kredit korrelation (Hull 2015, s. 354). Det mått som används är comprehensive risk 

measure (CRM) (Hull 2015, s. 356-357).  

  

Basel III är det regelverk som i nuläget (2017) håller på att implementeras på den 

finansiella världsmarknaden (BCBS 2010, s. 26). Enligt BCBS (2010, s. 69) skall följande 

åtgärder implementeras på den finansiella marknaden mellan 1 januari 2013 till 1 januari 

2019. En väl genomförd definition av kapitalet och kraven, banker skall ha en 

kapitalbuffert på 2,5%, bankerna skall ha en leverage ratio på minst 3%, banken skall ha 

mått för LCR och NSFR för att definiera sina likviditetsrisker och bankerna skall ha en 

counterparty credit risk (BCBS 2010, s. 69). Det som var nytt i Basel III var även att 

kraven för vad som skall få räknas in i kapitalkraven, exempelvis så får inte posten 

goodwill inte längre användas vid beräkning av hur väl bankerna uppfyller kraven (BCBS 

2010, s. 21).  

  

Enligt BCBS (2010, s. 55) så medför Basel III ett hårdare krav på bankens kapitalkrav så 

att de skall få dela ut aktieutdelning. En banks möjlighet till att dela ut aktieutdelning 

börjar begränsas när bankens Tier 1 capital ratio, en variabel som studien kommer 

förklara mer utförligt i en senare del, är under 7% ända ner till 4% då banken helt förbjuds 

från att dela ut någon aktieutdelning (BCBS 2010, s. 55-56). OECD (2011, s. 2) hävdade 

i sin rapport “Macroeconomic Impact of Basel III” att konsekvenserna av de nya 

kapitalkraven som Basel III medför på medellång sikt en negativ utveckling på den 

globala BNP tillväxten på mellan -0,05% till -0,15%.  

  

1.2 Definitoner och begrepp 

Följande är en lista med de viktigaste defintionerna och begreppen som författarna baserat 

studien på. Dessa kommer finnas löpande genom texten, men författarna upplever att det 

kan vara betryggande att ha en lista att falla tillbaka på ifall minnet sviker.  
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Bank: Ett finansiellt institut som har licens att erhålla samt utfärda lån. En bank kan även 

erbjuda andra finansiella tjänster såsom förmögenhetsförvaltning, valutaväxling, 

värdepappershandel, säkerhetsfack etc. De två olika sorters banker som finns är 

investmentsbanker samt kommersiella banker (Hull 2015, s. 25). 

  

Reglering: Ett begrepp som kan te sig vara abstrakt men som existerar för att genom lagar 

och trender sätta ramarna för komplexa system. För en stat innebär regleringar en 

uppsättning lagar som utarbetats av myndigheter, där sakkunniga utformar lagförslag som 

berörda området. En annan variant av reglering är den självreglering som sker inom 

näringslivet och mer specifikt i de olika branscherna. Fackförbund samt 

branschorganisationer möjliggör för den egna industrin att själva sätta sina lagar och 

regler för att minska statlig inblandning (Hull 2015, s. 16). 

  

Sub prime: En klassificering av låntagare som innehar en dålig kredithistorik. Den i 

uppsatsen ofta nämnda subprimekrisen hänvisar till den finanskris som uppstod 2007-

2008.  

  

Too-Big-To-Fail: Företag som är så stora och nära förbundna med andra företag att om 

dessa gick i konkurs skulle det påverka hela det ekonomiska systemet. Dessa måste därför 

skyddas av regeringen om sådana scenarion skulle uppstå. Ett begrepp ofta använt för 

finansiella institut så som banker.  

  

Securitazation: Sammanslagning av flera finansiella instrumet i syfte att skapa ett nytt. 

Exempelvis flera bostadslån klumpas ihop och skapar ett nytt värdepapper.  

  

Tier 1 capital ratio: Den variabel som motsvarar Basels kapitalkrav. Det är denna variabel 

som i studien kommer att användas vid de statistiska testerna. 

  

1.3 Problemdiskussion 

Till skillnad från andra branscher så har banksektorn en särställning på världsmarknaden. 

Detta beror bland annat på dess ekonomiska omfattning, bara i Sverige hade bank & 

finans branschen en omsättning på 390 MDKR 2012 (Börsgolvet, 2013) vilket gör 

branschen till en av de största i Sverige. Denna trend återfinns även i andra utvecklade 

länder i Europa och Nordamerika. Banker och andra finansiella institut är vidare 

sammankopplade genom investeringar, vilket innebär att om en av dem når insolvens 

riskerar hela sektorn att fara illa, ett exempel på detta är subprimekrisen, där konkursen 

av Lehman Brothers, kraftigt bidrog till krisen (Hull 2015, 121).  

  

Dessutom så uppfyller bankerna en viktig samhällsfunktion som långivare till 

privatpersoner och företag, samt rådgivare och investerare (Hull 2015, s. 25). En bank 

kan definieras som: “ett vinstinriktat företag som framförallt ägnar sig åt att skapa nya 

pengar i form av krediter. Utöver denna centrala funktion fungerar banken också som en 

mellanhand och bedriver inlåning och utlåning samt överföring av pengar” (SCB, 2017). 

I denna studie kommer författarna huvudsakligen fokusera på affärsbanker, vilket är 

banker vars primära verksamhetsområde är finansierings- och inlåningsverksamhet (SCB, 

2017). 

  

Enligt Nationalencyklopedin är regleringar “föreskrifter som staten utfärdar i syfte att 

påverka ekonomin i önskad riktning” (NE, 2017). Fortsättningsvis är det denna definition 

som författarna kommer tillämpa i studien. Banksektorn är en av de mest reglerade alla 



 
12 

 

branscher (Hull 2015, s. 16). Det primära syftet med reglering av den finansiella 

marknaden hävdar Braunerhjelm och Eklund (2013, s. 49) att minska bankernas 

risktagande och att minska risken för framtida finansiella kriser. Nya regleringar av den 

finansiella marknaden har oftast tillkommit efter och som en reaktion på finansiella krisen 

i världsekonomin, ett exempel på detta är USA:s finansmarknad, där man kan se ett 

mönster av striktare reglering i efterdyningarna av finanskriser (Sherman 2009).  

  

Nu höjs dock flera röster för en ökad avreglering av finansmarknaden. Bland annat har 

politiska krafter i USA uttryckt en vilja att undersöka möjligheten att riva upp Dodd-

Frank Act som uppstod efter finanskrisen och ledde till kraftigt förhöjd reglering av 

banksektorn. Skulle Dodd-Frank Act rivas upp skulle det innebära en kraftig svängning i 

den regleringsmentalitet som förelegat sedan subprimekrisen och kunna bidra till att 

andra regleringar såsom Basel också följer samma väg. Ett sådant scenario innebär att de 

regleringar som skapats i syfte att stärka bankerna försvagas eller tas bort i sin helhet, 

skulle potentiellt kunna försvaga finansmarknadens motståndskraft mot 

konjunktursvängningar och i värsta fall leda till en återupprepning av subprimekrisen. 

  

De krav som regleringarna har inneburit för bankerna har varit ett bättre 

riskhanteringssystem, större statlig befogenhet vid tillsyn och mer detaljerade kapitalkrav 

(Braunerhjelm och Eklund 2013, s. 49). Vilket skulle kunna leda till konflikt mellan 

statliga myndigheter och finanssektorn, där finanssektorn aktivt motsätter sig kraftigare 

reglering, med argumentet att det minskar incitamenten att bedriva bankverksamhet i den 

klassiska bemärkelsen. Frågan man får ställa sig är om dessa regleringar är värt det, då 

bankerna som finansiella institut har en särställning på marknaden på grund av dess 

nödvändighet i ekonomin och om regleringarna verkligen uppfyller sitt syfte. 

  

En av de mest grundläggande ekonomiska teorierna som berör flertalet ämnen inom dels 

företagsekonomi samt nationalekonomi är Efficient Market Hypothesis, dvs den 

antagandet om den effektiva marknaden skriven av Fama (1970). Teorin om effektiva 

marknaden menar att marknadens primära syfte är att allokera kapital mellan aktörer. En 

effektiv marknad är enligt Fama (1970) en marknad som alltid har priser som justeras och 

hamnar på rätt nivå som reflekterar all tillgänglig information på marknaden. Inom den 

finansiella teorin har flera teorier sin utgångspunkt inom Efficient market hypothesis. 

Givet att marknaden är effektiv och alltid anger rätt priser leder det även till rätt 

avkastning på investerat kapital. Sedan finns det olika sätt att utvärdera risk och risknivå 

på, inom den finansiella teorin, bland annat risk-return relationship, som behandlar 

sambandet mellan risk och avkastning och som är en av de grundläggande teorierna inom 

den finansiella teori grenen. Dessa teorier belyser olika perspektiv på hur man kan se på, 

dels individer, men primärt, finansiella institutioner och deras risktagande. 

  

Teorin om risk-return relationship har forskats mycket om av flera olika forskare, bland 

annat Markowitz (1952), Tobin (1958), Samt Fama och MacBeth (1968, 1973)  har byggt 

vidare, testat och förfinat teorin om relationen mellan risk och avkastning och applicerat 

den på olika finansiella branscher. Studierna har belyst det faktum att individer har olika 

nivåer av risk tolerans och kommer därmed att välja portföljer som motsvarar dennes 

tolerans. Studierna har även diskuterat att den genomsnittliga avkastning från portföljen 

har en positivt linjär korrelation med risknivån. Portföljer kan ha olika sammansättningar 

och se olika ut, men de portföljer författarna kommer att fokusera på är de valda 

bankernas tillgångar och den avkastning som bankerna genererar.  
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1.4 Syfte 

Det primära syftet med denna studie är att undersöka, givet den angivna teoretiska 

referensramet, om Basels kapitalkrav och de studerade bankernas avkastning är 

korrelerade. Vidare vill författarna undersöka om bankernas avkastning på totala 

tillgångar samt eget kapital minskat med införandet av kapitalkravet. Författarna kommer 

i detta arbete utgå från ett samhällsperspektiv, författarna valde detta perspektiv då  

  

Motiveringen till detta är att syftet med studien är att undersöka hur regleringen av 

finansiella marknader påverkar bankväsendet i stort och om den mer restriktiva reglering 

som uppstått i kölvattnet av subprime-krisen (2007-2008), har minskat risktagandet samt 

avkastningen hos bankerna och därmed gjort dem mer motståndskraftiga mot stora 

svängningar i konjunkturen. 

  

1.5 Frågeställning 

Denna studie avser att med stöd av teorin om risk return relationship, besvara de två 

följande frågorna:  

Leder Implementeringen av Basels kapitalkrav till lägre avkastning hos banker samt går 

det att urskilja någon trend på lägre avkastning för banker över tid vid implementering 

av regleringar? 

  

1.6 Avgränsningar 

Författarna kommer i denna uppsats fokusera på de Nordamerikanska och Europeiska 

bankerna. Anledningen till denna avgränsning är att det var i USA som krisen började, 

därav är landet av högsta intresse för studien. USA och Europa har också en lång historia 

av samarbete, vilket också gäller dess finansiella marknader. Majoriteten av de banker 

författarna avser att undersöka är verksamma på ovan nämnda länders marknader och 

dessa marknader har liknande struktur på båda kontinenterna.  

  

Bostadskrisen och den efterföljande globala finanskrisen uppstod delvis i vår mening som 

ett resultat av en allt mildare reglering av finansmarknaden i västvärlden (Nordamerika 

och Europa), på grund av detta anser författarna att det är viktigt att undersöka just dessa 

marknader. På grund av tillgångs-avgränsningen erhölls endast en handfull amerikanska 

banker. För att kompensera för detta togs europeiska banker med, vilket bidrog till att 

urvalet har acceptabelt med antal observationer. 

  

SNI-KOD står enligt SCB (2008) för Svensk Näringsgrensindelning och är baserat på 

EU’s standard, NACE Rev.2: Statistical classification of economic activites in the 

European Community från 2008. SNI-KOD tilldelas till företag efter den aktivitet som 

bedrivs. Denna studie kommer att hålla sig till banker som ger ut bostadslån, detta med 

anledning till att BCBS (2004, s. 66) hävdar att historiska krisers omfattning oftast varit 

kopplade till bostadsmarknaden. Därmed kommer studien avgränsas till banker med SNI-

KOD: 64.190 detta innebär att renodlade banker såsom centralbanker, investmentbanker 

och banker primärt inom kreditmarknaden avgränsas bort.  

  

Bankerna som studien kommer att avgränsa sig till behöver vara av relevant storlek, då 

regleringarna är till för att undvika finansiella kriser likt den 2007, vilket konkursen av 

en liten bank skulle ha svårt för att orsaka (Swagel 2010, s. 8). Avgränsningen blir då för 

banker om minst 2 000 000 Mkr i totala tillgångar. Anledningarna till just 2 000 000 Mkr 

i totala tillgångar valdes som avgränsning var flera. Bland annat anses 30 vara 
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minimigränsen för ett urval vid statistisk prövning (Moore, et.al, s. 408). Hade en högre 

summa valts hade urvalet därmed riskerat bli för litet och resultaten opålitliga. Vidare så 

ger summan enbart multi- och internationella banker, vilket är bättre för studien då dessa 

har en större inverkan på ekonomin än banker som är enbart verksamma i en enda nation. 

Samtliga valda bankers nyckeltal är beräknade i US dollar. 

  

Den tidsram som studien kommer att avgränsa sig till är mellan åren 2001 till 2016 för 

att få en övergripande bild över åren som ledde upp till finanskrisen 2007-2008 och för 

att ge en optimal bild av åren efter krisen. Författarna har valt att avstå från att använda 

oss av data från år 2000 och tidigare. Detta på grund av den finansiella kris som orsakades 

av IT-bubblan under det nämnda året. Motiveringen till detta är att författarna vill få en 

så korrekt bild av utvecklingen inom banksektorn fram till subprime-krisen (2007-2008), 

utan alltför många stora händelser som kan ha påverkat utvecklingen nämnvärt. Vidare 

anser författarna att åren innan 2000 blir allt mer irrelevanta ju längre bak i tiden de ligger, 

men även på grund av svårigheterna att skapa tids segment av snarlik storlek som skulle 

uppstå.  

  

1.7 Teoretiska och praktiska bidrag 

Ingen liknande studie har till författarnas kännedom gjorts på sambandet mellan Basels 

kapitalkrav och avkastning i relation till de regleringar som införts av Basel Committee 

on Banking Supervision (BCBS) och studien ämnar därmed att fylla denna 

kunskapslucka. Studien behandlar även om Basels kapitalkrav och avkastning hänger 

ihop vilket andra studier visserligen har behandlat men denna studien kommer att bidra 

till att ytterligare befästa teorin om risk-return relationship samt efficient market 

hypothesis. 

  

De praktiska bidrag studien kan komma med är att den kan öka förståelsen för hur effektiv 

BCBS regleringar av bankerna är och om regleringarna får den effekt regleringarna varit 

ämnade till. Studien skulle även kunna vara till hjälp i framtiden när andra marknader 

inom finansmarknaden behöver ytterligare regleringar. 
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2. Teoretiskt ramverk  

Syftet med detta kapitel är att behandla studiens teoretiska utgångspunkt. Först kommer 

teorierna studien tar upp att behandlas och redogöras för, Efficient market hypothesis 

och  risk-return relationship. På basis för denna bedömning, avvägningen mellan risk 

och avkastning för en investering avgöra hur investeraren/institutionen skall agera. 

  

2.1 Efficient market hypothesis 

Teorin om Efficient market hypothesis i dagens definition grundades av Fama (1970). 

Efficient market hypothesis handlar om enligt Fama (1970, s. 383) om att marknadens 

främsta syfte är att allokera kapital mellan olika aktörer. Fama (1970, s. 383) fortsätter 

med att hävda att marknaden och priser på varor och produkter alltid kommer att justeras 

efter all tillgänglig information på marknaden. På denna grund hävdar även Fama (1970, 

s. 383) att det inte existerar någon asymmetrisk information, där vissa aktörer har mer 

eller mindre information än sina konkurrenter, vilket skulle få som konsekvens att 

marknadspriserna inte reflekterar all tillgänglig information.  

  

I sin artikel Efficient Capital Markets: A review of theory and empirical work diskuterar 

Fama (1970, s. 384) om definitionen av risk i den öppna och effektiva marknaden. För att 

mäta risktagandet och därmed få en korrekt återgivande bild på risknivån argumenterade 

Fama (1970, s. 384) att avkastning skulle användas som mått. Fama (1970, s. 384) 

argumenterar även i sin artikel att priser som är på korrekta nivåer givet att ingen 
asymmetrisk information existerar är direkt kopplade till förväntad avkastning på 

investerat kapital. Förväntad avkastning givet den information som finns är lika med den 

förväntade procentuella utveckling under investerings tiden multiplicerat med det 

nuvarande priset (Fama 1970, s. 384).   

  

Fama (1970, s. 415)  kategoriserar de olika typerna av information och dess effektivitet i 

tre olika kategorier. Den första kategorien är den effektivt svagaste formen av information 

där marknadspriser inte kan förutses från historiska priser och där stora mängder 

asymmetrisk information existerar (Fama 1970, s. 415-416). Den andra kategorin av 

effektiv information är semi stark information där priserna följer offentlig information 

och väl anpassar sig till ny information på marknaden, men där viss asymmetrisk 

information, så som insiders, existerar (Fama 1970, s. 415-416). Den sista och tredje 

kategorin är mycket effektiv information där det inte existerar någon form av 

asymmetrisk information på marknaden och priser återspeglar all information och går att 

förutse utifrån historiska priser.  

  

Fama (1970, s. 416) drar slutsatsen i sin rapport att den enda form av asymmetrisk 

information existerar i dagens läge är den information som insiders och specialister har. 

Trots detta hävdar Fama (1970, s. 416) vidare att det existerar starka empiriska bevis för 

att marknaden är effektiv och att hypotesen håller. 

  

Teorin har under åren granskats och i sin artikeln “Measuring the Degree of Efficiency of 

Financial Market Efficiency” argumenterar Cornelis (2004) för att en bredare bild av 

konceptet Efficient market hypothesis samt vidden av finansiell risk bör tillämpas. 

Cornelis (2004) argumenterar för att tidsaspekten är av större vikt än i tidigare artiklar 

som berör Efficient market hypothesis samt investeringar på den effektiva marknaden. 

Cornelis (2004) går vidare i sin analys från där Fama (1970) lade vikten på avkastning 

och argumenterade för att tiden, avkastning samt investerings horisonten var de faktorer 
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som bör tas i beaktning utöver asymmetrisk information vid empiriska tester av Efficient 

market hypothesis. En mer nyanserad bild av den finansiella marknaden bör tillämpas 

avslutar Cornelis (2004). 

  

2.1.1 Kritik mot efficient market hypothesis  

Kritik har framförts mot teorin från flertalet olika grupper, bland andra investerare, 

beteendeekonomer och psykologer. Malkiel Burton, ekonom och förespråkare för 

effektiva marknadshypotesen publicerade 2003 en artikel vid namnet: “The Efficient 

Market Hypothesis” i vilken han sammanställer diverse argument mot teorin och 

resonerar kring kritiken den tilldelats, baserat på tidigare forskning samt genom att 

studera flera finanskriser (Burton 2003). Den slutsats han drar är att teorin är mer korrekt 

än felaktig, det vill säga att marknaderna är mer effektiva än vad nyare forskning påstår, 

han påpekar dock att han inte förnekar att psykologiska faktorer kan spela en roll i 

värderingen av värdepapper (Burton 2003, s. 60-61). I huvudsak menar Burton att även 

om aktörerna verksamma på marknaderna är irrationella kommer marknaderna alltid i 

längden följa en random walk och under dessa förutsättningar kan investerare inte utnyttja 

förutsägbara mönster för att erhålla högre avkastning (Burton 2003, s. 60-61). 

  

En av de omnämnda forskarna i Burtons artikel är Shleifer, som i sin bok “Inefficient 

markets: An Introduction to Behavioral Finance” framhäver att antagandet om 

rationalitet inte håller,  till stor del på grund av investerares oförmåga till fullständig 

rationalitet (Shleifer 2000, s. 3-4). På en fullständigt effektiv marknad existerar ingen 

obalans, med en majoritet av investerare som inte kan anses vara rationella innebär detta 

att det uppstår obalanser i marknaden vilka leder till imperfekta marknader, där de få 

rationella investerare ej kan fatta rätt beslut utan ökade risker (Shleifer 2000, s. 3-4). Han 

ifrågasätter även arbitrage kriteriet, då det enligt teorin på en effektiv marknad inte 

existerar någon arbitrage, vilket Shleifer (2000, s. 93-94) hävdar att det gör. De argument 

som Shleifer (2000, s. 93-94)  lägger fram är att arbitrage existerar för att avkastningen 

på investerat kapital är i genomsnitt högre för investeringar via arbitrage än för strategier 

som följer index. 

  

2.2 Risk-Return Relationship 

Teorin om Risk-Return Relationship handlar enligt Markowitz (1952, s. 77) i grund och 

botten om att potentiell avkastning stiger med ett ökat risktagande. Markowitz (1952, s. 

77) hävdar vidare att vid ett lågt risktagande eller vid låga nivåer av osäkerhet är det 

förväntat att investeringen kommer med lägre avkastningspotential, medan ett högt 

risktagande eller vid höga nivåer av osäkerhet är det förväntat att investeringen kommer 

med högre avkastningspotential. Enligt Fama och MacBeth (1973, s. 607-608) kan 

investerade pengar enbart växa till ett högre värde om investeraren är villig att acceptera 

möjligheten att denne kan förlora hela eller delar av investerat kapital.  

  

Markowitz (1952, s. 89) diskuterar i sin rapport att Risk-Return Relationship kan bero på 

en mängd olika faktorer, individens/institutionens risktolerans, år till förfall och potential 

att ersätta förlorade medel. Vidare diskuterar Markowitz (1952, s. 89) att tiden spelar en 

viktig roll för att bestämma den lämpliga nivån av risk och belöning. Till exempel, ger 

möjlighet att investera i tillgångar på lång sikt potential att återhämta sig från risken för 

förlust medan en kort tid ger tillgångarna en högre risknivå. För investerare är Risk-

Return Trade off en av de viktigaste faktorerna i beslutsfattandet när de investerar i 

tillgångar såväl som vid upprättandet av portföljer.  
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I sin rapport undersöker Fama och MacBeth (1973, s. 607) sambandet mellan den 

genomsnittliga avkastningen på ett företags aktier och företagets risknivå. Teorin om 

Risk-Return Relationship gör antagandet om den effektiva marknaden vilket blir en 

grundsten i teorin (Fama  och MacBeth 1973, s. 607). I Rapporten testade Fama och 

MacBeth (1973, s.610) tre stycken teser om Risk-Return Relationship den första är att 

relationen mellan den förväntade avkastningen och risk är linjärt, den andra tesen är att 

beta är ett fullständigt mått på portföljens risk och den tredje tesen är att för riskaverta 

investerare bör högre risk vara kopplat till högre förväntad avkastning.  

  

Vikten av den tredje tesen hävdar Fama och MacBeth (1973, s.610) är uppenbar men 

teserna ett och två hävdar han även de är viktiga. Den första tesen möjliggör att risknivån 

går att generalisera givet nivån på den förväntade avkastningen hävdar Fama och 

MacBeth (1973, s.624-625), han hävdar även att relationen är positivt linjär, det vill säga 

högre förväntad avkastning högre risknivå. Slutsatsen som Fama och MacBeth (1973, 

s.633-634) kom fram till var att det existerade ett samband mellan genomsnittliga 

avkastningen på ett företags aktier och företagets risknivå.  

  

Kanas (2014) i sin studie “Default risk and equity prices in the U.S. banking sector” 

undersöker Kanas relationen mellan risken för konkurs, regleringar och bankers 

avkastning i USA. Det Kanas (2014, s. 257) kommer fram till är att risken för konkurs 

har en signifikant samband och en betydande effekt på bankernas lönsamhet och att 

bankens lönsamheten är högre under perioder med högre risktagande. Studiens tidsram 

är enligt Kanas (2014, s. 248) mellan 1984 och 2011, vilket innebär att studien innefattar 

flera stora kriser inom banksektorn såsom åren 1992 och krisen 2007-2008.  

  

I en annan studie gjord av Mencía (2012) vid namn “Assessing the risk-return trade-off 

in loan portfolios” diskuterar författaren de empiriska stöden för Risk-Return 

Relationship inom bankernas bolån-gren. Mencías (2012, s. 1675) studie bidrar till en 

modern empirisk ram för att jämföra risk-return relationship. 

  

2.2.1 Kritik mot Risk-Return Relationship 

Men denna teori har inte alltid varit oemotsagd sedan den första gången formulerades av 

Markowitz (1952). 1980 belyste Edward Bowman i sin artikel “A Risk/Return paradox 

for strategic management” brister inom Risk-Return Relationship att teorin primärt har 

applicerats på investeringar på den finansiella marknaden, mer specifikt värdepapper, och 

inte på en bredare front. Bowman (1980) ansåg att teorin om Risk-Return Relationship 

borde användas i olika branscher, anamma flera perspektiv än investerare, men även 

borde teorin undersökas om den har någon effekt på företagens beslutsprocesser.  

  

Bowman (1980, s. 3) kritiserar även en av teorins grundläggande antaganden om att 

investerare med olika benägenhet att ta risk, efterfrågar en avkastning som matchar den 

nivå av risk som investeringen innebär. På detta kritiserade han även att risken i sig själv 

skulle vara nog för att producera en egen riskpremie. När Bowman (1980, s. 5) skulle 

testa sambandet som Risk-Return Relationship står för, testade han variabeln, den årliga 

avkastningen på eget kapital.  

  

Vidare diskuterar Bowman (1980) att risken bör formuleras så att det är sannolikheten att 

ett företag inte klarar av sin allokering av resurser. Sedan argumenterar Bowman (1980, 

s. 6) för anledningen till att han valde avkastning på eget kapital som avkastningsmått. 
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Argumentationen var den att det är det främst använda måttet som används av såväl andra 

författare samt företagen själva, detta blir även en av denna studies argument för den 

valda variabeln. Bowman’s (1980) sätt att handla på samt studiens metod har lett till 

ytterligare studier av andra författare sedan dess studien publicerades. Bowman (1980) 

lade därmed grunden av den moderna tolkningen av Risk-Return Relationship. 

  

2.3 Moral Hazard 

Begreppet moral hazard myntades redan under 1600-talet, då syftade begreppet på 

försäkringsbedrägeri men det var inte förens under 1800-talet som begreppet började 

användas regelbundet (Dembe & Boden 2000, s. 258). Under en lång tid var begreppet 

exklusivt inriktat på försäkringsbedrägeri och det var först under 1960-talet som 

begreppet började användas inom ekonomi, då huvudsakligen i studier angående 

beslutstagande under osäkra förhållanden (Dembe & Boden 2000, s. 260). En av de 

forskare som introducerade begreppet för det ekonomiska ämnesområdet var Kenneth 

Arrow som studerade sjukvårds- och försäkringsindustrin (Arrow 1963, s. 141). Arrow 

(1963) fann att försäkrings incitament påverkade beteendet hos läkare samt patienter och 

ökade tendenserna till högre användande av sjukvårdstjänster. En annan forskare som 

bidrog till att introducera begreppet moral hazard till det ekonomiska ämnesområdet var 

Jacques Drèze som i början av 1960-talet studerade teoretiska omständigheter med 

finansiella incitament där de olika utfallen är delvis kontrollerade av en enskild individ 

(Dembe & Boden 2000, s. 260).  

  

Modernare forskning inom området har gjorts av bland andra Michael Simkovic som 

2013 publicerade en artikel i vilken han pekar ut moral hazard som en av de 

bakomliggande orsakerna till subprimekrisen, då vissa typer av securitazation 

(huvudsakligen sk bolån securitzation) innebar att risken delvis förflyttas till andra 

aktörer (Simkovix 2013). Även Mark Zandi pekade ut i sin bok Financial Shock 

securitazation som den största enskilt bidragande orsaken till subprimekrisen (Zandi, M 

2009).  

  

Moral hazard har utvecklats som begrepp och även om det fortfarande är nära kopplat till 

försäkringsindustrin har det idag en något bredare innebörd: En individ eller organisation 

tar större risk på grund av att den negativa effekten delvis faller över på någon annan 

(Britannica Academic 2017). Det är denna definition som kommer användas vidare i 

denna studie. 

  

  

2.4 Val av teorier 

Det företagsekonomiska ämnesområdet är fullt av teorier och vid genomförandet av en 

studie är det alltid av stor vikt att en noggrann genomgång av potentiella teorier 

genomförs så de mest lämpliga används för studien. I detta arbete har författarna valt att 

använda sig av den effektiva marknadshypotesen, risk-return relationship samt moral 

hazard. Dessa valdes då de är välkända och allmänt accepterade teorier, som enkelt kunde 

appliceras på den avsedda studien. Författarna ansåg också att tre teorier är lagom för 

denna studie, då det möjliggör en djupare analys av de använda teorierna. Hade fler teorier 

använts hade analysen blivit grundare och inte lika genomgående som med färre, vilket 

innebär att väldigt lite hade tillförts till studien. Vår huvudsakliga tes var att ökad 

regleringen innebär lägre risk för bankerna, vilket minskade avkastningen och därmed 

incitamenten för ökade regleringar. Risk-return relationship tar upp denna trade-off och 
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kändes därför väl lämpad för vår studie. Effektiva marknadshypotesen användes då teorin 

antar att samtliga aktörer på marknaden har tillgång till samma information och kan 

därmed agera utifrån samma grunder. Teorin blir relevant då studien kommer utgå ifrån 

att bankerna inte har någon asymmetrisk information i relation till övriga marknaden. 

  

Moral hazard togs med i studien på grund av dess i vår mening, starka koppling till ämnet. 

Att öka regleringen för en bransch anser författarna bör leda att riskerna inom denne 

minskar. Dock är det ett väldigt simplistiskt sätt att se på världen och moral hazard kan 

bidra till att förklara de bakomliggande mänskliga faktorerna som bidragit till de resultat 

som studien erhåller.  

  

En annan teori som hade kunnat användas hade varit Modigliani & Miller Theorem. 

Teorin handlar om kapitalstruktur och påvisar att i en effektiv marknad är värdet av ett 

företag oberoende av finansieringen av företaget (Brealey et al 2014, s. 428-430). Teorin 

förutsätter att inga skatter, konkurskostnader, agentkostnader eller asymmetrisk 

information existerar (Brealey et al 2014, s. 428-430). Teorin hade väl passat in på den 

genomförda studien, dock valde författarna att inte ta med den. Orsaken till detta är att 

syftet med studien är baserad på ett samhällsperspektiv och inte ett investerarperspektiv. 

Hade författarna fokuserat mer på värdet av bankerna och studerat dem som potentiella 

investeringsobjekt hade det varit logiskt att använda sig av teorin. Studiens syfte (utifrån 

valt perspektiv) är att undersöka hur avkastningen påverkas vid ökad reglering, då ett 

starkt argument mot förhöjd regleringen är att det minskar bankernas möjligheter till 

vinst.  
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3. Tidigare studier  

Följande kapitel kommer ta upp tidigare studier som kan anses relevanta för studien. 

Syftet med kapitelet är att ge läsaren en överblick av den forskning som redan finns inom 

området och därmed ge ökad förståelse för ämnesområdet. 

  

3.1 Theories of bank behavior under capital regulation  

2007 skrev David VanHoose en artikel i Journal of Banking & Finance där han 

sammanställde tidigare forskning kring bankreglering med huvudfokus på Basel I och II 

(VanHoose 2007). VanHoose (2007) kom fram till att tidigare studier var i stort eniga om 

att kapitalkrav omedelbart påverkar låneräntor samt utlåningen från banker och att det 

finns en långsiktig påverkan på totalt riskjusterat kapital och eget kapital. De undersökta 

studierna var dock oense om regleringens påverkan på säkerheten för banksektorn hade 

den effekt som önskades av lagstiftarna (VanHoose 2007). Den slutsats som VanHoose 

(2007) drar är att det akademiska stöd som fanns för dåtidens regleringen var låg, men att 

det inte innebar att kraftigare reglering av kapitalkrav kunde ha en positiv inverkan. Även 

om denna artikel är en så kallad sekundär källa anser författarna att den är av relevans för 

den studie som avses utföras, då den bidrar till att ge en överblick av tidigare forskning 

som genomfört inom ämnesområdet.  

  

3.2 The Role of Capital Regulation on Banking Performance 

Nesrine Ayadi och Younes Boujelbene genomförde 2014 en studie där de undersökte de 

30 största bankerna i Europa och hur kapitalkrav påverkade dess risktagande och 

prestation. De resulat som erhölls visade att kapitalkrav hade en statistiskt signifikant 

negativ påverkan på risktagandet hos de undersökta bankerna (Ayadi & Boujelbene 

2014). Vidare fann de att andra regleringar (förutom kapitalkrav) hade en negativ 

inverkan på bankernas finansiella prestation men en positiv inverkan på risktagandet 

(Ayadi & Boujelbene 2014). Den slutsatsen som författarna drar i sin studie är att de två 

mekanismerna (mimimum kapitalkrav och påtryckningar från reglering) är motsatta och 

spelar båda en stor roll i bankernas prestationsförmåga. Ayadi och Boujelbene påpekar 

även att en ökad mängd eget kapital skulle resultera i avsevärt mer motståndskraftigare 

banker utan en nämnvärd påverkan på prestation.  
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4. Hypoteser 

I detta kapitel kommer studiens hypoteser att formuleras samt hypotesernas syftet 

kommer att redogöras för.  

  

4.1 Huvudhypoteser 

Hypotesgenereringen för denna studie har drivits av teorierna Efficient market hypothesis 

och Risk-Return Relationship samt tidigare studier om relationen mellan risk och 

avkastning. Studiens syfte är som ovan nämnt att, givet att ökade regleringar sänker 

risktagandet hos finansiella institutioner, undersöka om de angivna teorierna går att 

påvisa något samband mellan införandet av regleringar och avkastning hos de finansiella 

institutionerna. På basis av detta formulerades huvudhypoteserna för att återspegla 

studiens kunskapssyn och dess deduktiva angreppssätt. Hypotesernas syfte är inte att 

generalisera utan att lyfta ideér om potentiella samband mellan risk och avkastning när 

man ser på det utifrån regleringarnas effekter. Utifrån de upptäckter gjorda av Markowitz 

(1952), Fama (1970) och Fama och MacBeth (1973) blir därmed hypoteserna som 

följande.  

  

H01: Det föreligger inget negativt samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning för 

banker inom vald referensram. 

  

Ha1: Ett negativt samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning existerar för banker 
inom vald referensram. 

  

Denna hypotes har som syfte att testa om det existerar något negativt samband mellan 

risk och avkastning för de valda bankerna.  

  

H02: Det föreligger inget positivt samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning för 

banker inom vald referensram.  

  

Ha2: Ett positivt samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning existerar för banker 

inom vald referensram. 

  

Denna hypotes har som syfte att testa om det existerar något positivt samband mellan risk 

och avkastning för de valda bankerna. 

  

De ovanstående hypotesernas utformning gör att de inte är mot varandra uteslutande. 

Detta är ett medvetet val av författarna, då syftet med studien är att undersöka om något 

samband, positivt eller negativt föreligger. Det kan vara så att inget samband existerar, 

om hypoteserna då var uteslutande skulle det innebära att författarna måste ta ställning 

och påvisa att ett samband föreligger även om så inte är fallet.  

  

Författarna har vidare utvecklat följande underhypotes för att stärka de möjliga resultat 

som huvudhypotserna framställer. Underhypotesen som studien kommer undersöka är att 

undersöka om ROE, ROA, Debt to Equity och Tier 1 har samma medelvärde. Hypotesen 

blir som följande: 

  

H03: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på eget kapital 

för banker inom vald referensram.  
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Ha3: Ett samband mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på eget kapital existerar för 

banker inom vald referensram. 

  

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan avkastning 

och kapitalkrav. Därför har hypotes tre och fyra utformats. Hypotes tre:s uppgift är att 

lägga grunden för ett förkastande eller ej av huvudhypoteserna genom att undersöka om 

det finns ett samband mellan ett av de vanligaste avkastningsmåtten och Basels 

kapitalkrav. 

  

H04: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på totala 

tillgångar för banker inom vald referensram.  

  

Ha4: Ett samband mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på totala tillgångar 

existerar för banker inom vald referensram. 

  

Syftet med denna hypotes är att ge understöd och förstärka resultatet från hypotes tre. 

Den skillnad som finns mellan eget kapital och totala tillgångar är skuldsättningsgraden 

och om ett liknande utfall erhålls för båda hypoteserna så ökar det sannolikheten att det 

erhållna resultatet är korrekt. Om resultatet dock är olika kan det tyda på att det finns 

bakomliggande variabler som kan vara orsaken till resultatet och att de testade variablerna 

inte fullständigt förklarar ett potentiellt samband.   

  

H05: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och Debt to Equity för banker 

inom vald referensram.  

  

Ha5: Ett samband mellan Tier 1 capital ratio och Debt to Equity existerar för banker 

inom vald referensram. 

  

Syftet med denna hypotes är att undersöka om de ökade kapitalkraven har medfört mer 

motståndskraftiga banker. Vår huvudsakliga tes för denna hypotes är att en högre 

skuldsättningsgrad innebär högre risk för bankerna. Om skuldsättningsgraden skulle öka 

i takt med ökade kapitalkrav skulle det alltså innebära att bankerna ökar risken när 

kapitalkraven ökar, vilket då skulle leda till att risknivån är oförändrad ur denna aspekt. 

Om däremot det omvända föreligger så innebär det att bankernas risk sjunker i och med 

högre kapitalkrav.  
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5. Vetenskaplig metod 

Detta kapitel tar upp författarnas förförståelse för ämnet, vetenskapliga kunskapssyn, 

studiens angreppssätt och kvantitativa forsknings metod.  

  

5.1 Förförståelse 

Den förförståelse författarna har till ämnet har de införskaffat sig från erfarenheter från 

deras praktiska erfarenheter, sociala bakgrund och framför allt utbildning. Sedan har 

författarna till denna studien en viss teoretisk förförståelse om det valda ämnet som 

införskaffats via studielitteratur. Författarnas förförståelse är viktigt att ta hänsyn till när 

det kommer till studiens objektivitet. 

  

Författarna har delvis en gemensam utbildningsbakgrund då båda studerar 

Civilekonomprogrammet med inriktning financial management, vid Umeå universitet. 

Denna utbildning har givit författarna en bred kunskap inom det företagsekonomiska 

området och framför allt en fördjupat förståelse för finansiering. Finansiella nyckeltal 

som till exempel avkastning på totala tillgångar och eget kapital och hur dessa påverkas 

av ett företags risktagande är ämnen författarna kommit i kontakt med tidigare.  

  

Detta ger författarna en god grund att stå på när det skriver denna studie. Författarna har 

även kompletterande utbildning inom statsvetenskap, nationalekonomi och historia. 

Dessa kurser har bidragit till att författarna har försett sig med ett bredare perspektiv inom 
det valda ämnet. Genom utbildningens gång har författarna byggt upp ett stort akademisk 

ordförråd på såväl svenska som engelska, vilket har varit till stor hjälp vid litteratur arbetet 

med böcker och vetenskapliga artiklar.  

  

5.2 Vetenskaplig kunskapssyn 

Studiens metodologiska utgångspunkter är en avspegling av författarnas verklighetssyn 

och författarnas syn på vad kunskap är och hur man införskaffar sig kunskap. 

Epistemologi är ett vetenskapligt begrepp som behandlar och definierar vad som är 

godtagbar kunskap (Bryman, 2011, s. 29-32). Epistemologin är enligt Bryman (2011, s. 

29-32) indelad i två olika perspektiv, den positivistiska samt den hermeneutiska. Den 

positivistiska ståndpunkten är den inom epistemologin som tillämpas inom 

naturvetenskapen och vars verklighetssyn grundar sig i objektivismen (Bryman, 2011, s. 

29-32). Positivismen vill därför kunna generalisera, mäta och testa olika samband för 

sociala företeelser (Bryman, 2011, s. 29-32). I kontrast till positivismen försöker alltså 

det hermeneutiska perspektivet att få en mer subjektiv bild och en mer fördjupad 

förståelse för fenomen för sociala företeelser (Bryman, 2011, s. 32-35). Enligt Bryman 

(2011, s. 29-32) så kan enbart verklig kunskap komma ur att empiriskt granska och pröva 

hypoteser. Då syftet med studien är att försöka hitta ett om det existerar något samband 

mellan olika numeriska variabler, passa inte hermeneutikens subjektiva synsätt inte in i 

vår studie. Detta gör att det objektiva, positivistiska perspektivet väl passar in i denna 

studie. 

  

Den ontologiska utgångspunkten i en studie återspeglar författarnas uppfattning om 

människo- och verklighetsuppfattning och om sociala tings natur. Ontologin tar upp två 

olika synsätt på kunskap, den objektivistiska och den konstruktionistiska. Objektivism är 

ett synsätt som hävdar att sociala företeelser och deras betydelse har en objektiv existens 

som är oberoende andra aktörer. (Bryman, 2011, s. 36).  

  



 
24 

 

Konstruktivism är det andra ontologiska synsättet och hävdar att sociala företeelser inte 

går att kategorisera i förhand utan konstrueras genom interaktion mellan två sociala 

aktörer (Bryman, 2013, s. 36-37). Om författarna skulle tillämpa den konstruktivistiska 

synsättet skulle författarna tillåta att deras egna åsikter och subjektiva tolkningar att 

påverka studiens resultat. Författarna kommer därför att försöka hålla sig, som författarna 

även redogjorde för i tidigare del, så objektiva genom studien som det går och kommer 

därmed utgå från den ontologiska synsättet objektivism. Den som läser denna studie bör 

dock ha i åtanke att det är helt naturligt för människor att inte vara helt fria från 

värderingar och objektiva när de studerar ett objekt. Men författarna skall hålla sig så 

objektiva som studien och dess mänskliga natur tillåter. 

  

5.3 Studiens angreppssätt 

För en vetenskaplig studie kan författarna använda sig av två olika angreppssätt, en 

induktiva och den deduktiva (Bryman 2011, s. 26). Valet av angreppssätt där relationen 

mellan teori och resultat står i fokus och har stor påverkan på hur forskningsprocessen 

utformas (Bryman 2011, s. 26). Induktiva angreppssättet är när en forskare utformar sin 

studie utifrån tidigare observationer eller resultat med syfte till att komma fram till eller 

formulera en ny teori (Bryman 2013, s. 28).   

  

Det deduktiva angreppssättet går tvärt emot den induktiva och baserar sin studie utifrån 

en teori med syfte att samla in data och komma fram till ett resultat som antingen förkastar 

eller bekräftar teorin (Bryman 2011, s. 26-27). Författarna kommer i denna studie att ha 

det deduktiva angreppssättet då studien utgår från den teoretiska referensramen och skall 

kolla teorin i relation till kapitalkravet som infördes av Basel Committee on Bank 

Supervision (BCBS) och de valda bankernas avkastning på eget kapital samt totala 

tillgångar.  

  

Dessa kunskapsteoretiska grundval kommer nu att mynna ut i studiens val av 

forskningsstrategi. Den forskningsstrategi som valts för studien utgår från författarnas 

objektiva verklighetssyn, objektivt ontologiska kunskapssyn och deduktiva angreppssätt. 

Den mest lämpade forskningsstrategin blir följaktligen den kvantitativa 

forskningsmetoden. Den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på kvantifiering vid 

datainsamling och analys av den. Denna forskningsmetoden passar väl in på studiens 

syfte och frågeställning. 

  

Den kvalitativa forskningsmetoden är inte lämplig för denna studie då den kvalitativa 

metoden efterfrågar en konstruktivistiskt kunskapssyn där människor individuella 

uppfattningar tar med i beräkningen. Som ovan nämnts är syftet med denna studie att 

objektivt mäta sambandet mellan de valda bankernas avkastning och risk för att kunna se 

om Basels regelverk har förmått banker att minska risken. 
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6. Praktisk metod 

Detta kapitel kommer behandla studiens praktiska tillvägagångssätt och metod. Först 

kommer forskningsdesignen att redogöras för, följt av urval, tillvägagångssätt vid 

datainsamling och databearbetning. Sedan beskrivs de antaganden som gjorts. 

  

6.1 Forskningsdesign 

Lantz (2014, s. 25) hävdar i sin bok att det finns två olika typer av studier, experimentell 

studie och observationsstudie. Valet av forskningsdesign menar Lantz (2014, s. 25) 

baseras till stor del på studiens syfte. Som tidigare nämnts i studiens vetenskapliga metod 

kommer studien att ha en objektiv verklighetssyn då författarna anser att sociala 

företeelser och deras betydelse har en objektiv existens. Lantz (2014, s. 25) berättar att en 

observationsstudie kännetecknas av en studie där det som skall behandlas och den empiri 

runt omkring det skall ses som den är. Detta kännetecken av forskningsdesign går väl 

ihop med författarnas objektiva verklighetssyn. Författarna kommer i denna studie att 

samla in data från de valda bankerna, vilket är just det som enligt Lantz (2014, s. 25) 

kännetecknar en observationsstudie. 

  

En observationsstudie kan delas upp i två olika underkategorier, en tvärsnittsstudie och 

en tidsseriestudie (Lantz 2014, s. 28). En tvärsnittsstudie är enligt Lantz (2014, s. 28) när 

studien ämnar att studerar observationer tagna från en och samma tidpunkt. Det som 
skiljer tvärsnittsstudie  och tidsseriestudie åt är enligt Lantz (2014, s. 28), att en 

tidsseriestudie samlar in data med syfte att analysera förändring över tid. Tidsseriestudie 

är den forskningsdesign som går bäst ihop med studiens syfte. 

  

6.2 Samhälleliga samt etiska aspekter 

Vid genomförandet av studier bör författarna ta ställning till vilka etiska principer som 

studien berör, vidare ska ta författarna ställning till studiens etiska ståndpunkter. När en 

studie arbetar med respondenter, privatpersoner så väl som institut är det enligt Bryman 

(2011, s. 131) viktigt att basera de etiska principerna, vid forskning inom den 

samhällsvetenskapliga metoden, på frivillighet, anonymitet, integritet och 

konfidentialitet. Till följd av dessa etiska grundprinciper har svensk forskning enligt 

Bryman (2011, s. 131-132) anammat Informationskravet,  Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

  

Informationskravet innebär att författarna skall informera respondenter om studiens syfte. 

Kravet innefattar även att respondenterna skall informeras deras deltagande är frivilligt 

vilket innebär att de kan dra sig ur undersökningen när som helst (Bryman 2011, s. 131-

132). Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste lämna samtycke till att delta i en 

studie antingen själv eller en förmyndare (Bryman 2011, s.131-132). 

Konfidentialitetskravet syftar till att författarna skall behandla respondenternas uppgifter 

skall behandlas konfidentialitet och lagras på ett sätt så att obehöriga inte kommer åt 

informationen (Bryman 132-133). Till sist så syftar Nyttjandekravet till att respondentens 

inlämnade uppgifter enbart får användas till den studie som uppgifterna ursprungligen 

inhämtats för (Bryman 2011, s. 131-133). 

  

De ovan nämnda etiska principerna tillämpas primärt när en studies respondenter är 

privatpersoner eller institut och uppgifterna inte är allmänt tillgängliga. Då denna studie 
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utifrån sitt syfte och forskningsmetod kommer att inrikta sig på offentligt tillgänglig data 

så har dessa fyra etiska principerna ingen direkt påverkan på studiens arbete. Trots detta 

finns det en sannolikhet att resultatet av denna studie kan komma med konsekvenser som 

är relevanta att belysa ur ett samhälleligt samt etisk aspekter. De etiska aspekterna som 

författare som bedriver en kvantitativ studie med syfte att kolla på offentlig data dock bör 

ta ställning till är studiens etiska ståndpunkter. Bryman (2011, s. 129) hävdar i sin bok att 

studiers frågor och syfte, inom den samhällsvetenskapliga grenen, går att kategorisera 

utifrån en etisk ståndpunkt. De etiska ståndpunkter som Bryman (2011, s. 129) 

presenterar är universalism och situationsbetingad etik. 

  

Universalism är enligt Bryman (2011, s. 129) den etiska ståndpunkt som hävdar att en 

forskare absolut inte får bryta mot några etiska regler. Att bryta mot någon etisk princip 

är enlig Universalismen helt oacceptabelt och kan potentiellt skada den egna forskningen 

såväl som hela ämnesområdet (Bryman 2011, s. 129). Situationsbetingad etik är den 

etiska ståndpunkt som står i kontrast till universalismen. Situationsbetingad etik 

argumenterar att i vissa fall, givet studiens karaktär, så kan författarna välja att inte följa 

de etiska grundprinciperna (Bryman 2011, s. 129). De författare som förespråkar 

Situationsbetingad etik, exempelvis Fielding (1982), argumenterar för att ändamålet 

helgar medlen och hävdar att i vissa studier går det inte att hålla sig till samtliga etiska 

grundprinciper för att få ut de önskade resultatet (Bryman 2011, s. 129).  

  

När författarna nu tar ställning i denna studie till de etiska ståndpunkterna så kommer 

författarna att följa universalismen då författarna inte ser något behov av att 

situationsanpassa några etiska ståndpunkter. Då studiens syfte är att objektivt granska 

offentligt datamaterial för att undersöka om det existerar något samband mellan tidigare 

nämnda variabler finner författarna att behovet till att bryta mot de etiska 

grundprinciperna inte existerar.  

  

Enligt Vetenskapsrådet (2016, s. 11) behövs forskning samt genomförande av studier i 

samhället. Forskning bidrar till att ny kunskap och erfarenheter produceras, som 

potentiellt kan användas för att identifiera och hjälpa till att lösa samhälleliga utmaningar 

idag och i framtiden (Vetenskapsrådet 2016, s. 11). Det har enligt Vetenskapsrådet (2016, 

s. 11)  varit av intresse under en längre tid för samhällen att skapa förutsättningar för att 

kunna lösa specifika samhällsproblem genom riktad forskning för ett specifikt ämne.  

  

Vetenskapsrådet (2016, s. 12) hävdar att dagens samhälle har en nyfikenhetsdriven 

forskningsparadigm. Den nyfikenhet drivna forskningen producerar forskning som dels 

inte har någon praktisk applicerbarhet på dagens samhällsproblem och forskning som som 

är av yttersta vikt för att kunna identifiera och lösa dagens samhällsproblem 

(Vetenskapsrådet 2016, s. 12). Men den forskning som är nyfikenhetsdriven prisas även 

av Vetenskapsrådet (2016, s. 12) och säger att flera uppfinningar och vetenskapliga 

genombrott har upptäckts genom forskning där nyfikenheten istället för statliga riktmedel 

varit drivande. 

  

Här anser författarna att de studier och den forskning som genomförs på universitet och 

högskolor runt om i vårt samhälle fyller en vital samhällsfunktion. Förutsättningarna för 

att kunna genomföra forskning samt studier skulle märkbart försämras om inte universitet 

och högskolor skulle förekommit i vårt samhälle. Givet vad Vetenskapsrådet hävdar om 

vikten av forskning i samhället så anser författarna att denna studie bidrar till att hålla den 

nyfikenhet drivna forskningen vid liv i vårt samhälle.  
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6.3 Urval 

Målet med studien som tidigare nämnt är att med ett deduktivt angreppssätt förklara, givet 

Risk-return Relationship samt med stöd av Efficient Market Hypotesis, om kraftigare 

regleringar på den finansiella marknaden resulterat i ett lägre risktagande bland de valda 

bankerna. Det urval som återger verkligheten på ett optimalt sätt hade varit att ta den 

totala populationen då det enligt Lantz (2014, s. 108) ökar kvaliteten och 

generaliserbarheten desto större urvalet är. Lantz (2014, s. 108) förklarar vidare att 

totalundersökningar dock kan vara mycket dyra och i vissa fall orealistiska att genomföra, 

detta leder till att ett statistiskt urval bör tillämpas. Johansson-Lindfors (1993, s. 98) 

hävdar i sin bok att det som kännetecknar ett begränsat urval är att syftet med studien är 

att generalisera och inte att lyfta ideér om det bakomliggande orsakerna till ett samband 

mellan variabler. Denna definition stämmer väl överens med studiens syfte med sina 

hypoteser. 

  

Populationen i denna studie består, som redogjorts för i avgränsningen, av banker som 

ger ut bostadslån och som har sin primära verksamhet på antingen USA’s eller den 

Europeiska marknaden. Populationen kommer att avgränsar i enlighet med 

avgränsningarna angivna tidigare, vilket medför att rampopulationen innefattar företag 

med SNI-kod 64.190 som enligt SCB (2008) tituleras “Annan monetär finansförmedling” 

och innefattar bankverksamhet annan är riksbanken. I rampopulationen kommer även 

kraven storlek kraven angivna i avgränsningen att styra vilka banker författarna tar med, 

som sagt ovan kommer banker med över 2 000 000 Mkr att tas med i rampopulationen. 

Efter sorteringen bestod urvalet av 32 banker, varav 26 var europeiska och sex banker i 

USA. De europeiska bankerna som blev kvar efter avgränsningarna kom från följande 

länder: Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Schweiz, 

Sverige, Danmark, Ryssland, Norge, Belgien,  

  

Författarna skall dock ta i beaktning att vid ett urvalsförfarande kan under- /övertäckning 

förekomma. Undertäckning menar Lantz (2014, s. 115-116) är när rampopulationen inte 

innefattar företag som uppfyller kraven angivna i avgränsningarna och övertäckning är 

motsatsen, där företag som inte uppfyller kraven angivna i avgränsningarna tas med i 

rampopulationen. Den risk som denna studie står inför när det kommer till undertäckning 

är att banker i utlandet som bedriver den verksamheten av utlåning som studien avgränsar 

till kan gå under andra SNI-koder eller att de hamnar under minimikravet med totala 

tillgångar på grund av exempelvis valutakurser. Motsvarande är risken för övertäckning 

att banker i utlandet som inte bedriver den verksamheten av utlåning som studien 

avgränsar till kan gå under samma SNI-koder eller att de hamnar över minimikravet med 

totala tillgångar på grund av exempelvis valutakurser.  

  

6.4 Datainsamling 

Datainsamlingen för denna studie kommer ske genom olika databaser och huvudsakligen 

kommer databasen Eikon användas. Anledningen till det är att databasen har god tillgång 

till finansiell information från företag som resultat- och balansräkningar, aktiedata, 

etcetera. Databasen finns även att tillgå genom Umeå universitetsbibliotek och anses vara 

väl lämpad vid denna typ av studier. Om data av någon anledning saknas kommer den 

nödvändiga informationen införskaffas via finansiella rapporter från bankerna i urvalet.  
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De variabler som avses studeras i studien är följande: Avkastning på eget kapital , 

avkastning på totala tillgångar, debt to equity ratio och tier 1 capital ratio. Anledningen 

till att författarna valt just dessa är att de är nyckeltal vars ändamål är att visa avkastning 

på olika typer av kapital eller att visa på hur väl bankerna följer Basels kapitalkrav. Detta 

är relevant för studien då författarna avser undersöka om det föreligger ett samband 

mellan reglering och avkastning. Övriga variabler som total debt to total equity ratio, ger 

upplysningar om ett företags överlevnadsförmåga. För studien är det högst relevant då 

författarna antagit perspektivet hos samhället, för vilket det är av största vikt att bankerna 

i så stor utsträckning som möjligt lyckas undvika konkurs då det kan leda till ytterligare 

finanskriser, likt subprime-krisen (2007-2008).   

  

Författarna kommer inte i studien använda sig av variabler som exempelvis P/E, beta, 

Volatilitet, etcetera. Motivet till det är att dessa nyckeltal används mest vid aktiehandel 

med syftet att visa på den finansiella lönsamheten hos företaget, samt dess möjlighet att i 

framtiden förbättra dessa och därmed ge högre avkastning till investerare. Detta är för 

studien irelevant då det övergripande syftet är att undersöka hur reglering påverkar 

avkastningen samt överlevnads förmågan hos bankerna. Dessutom har författarna som 

tidigare nämnt, i första hand inte antagit ett investerarperspektiv, vilket ytterligare 

minskar incitamenten för att undersöka de berörda variablerna.  

  

6.5 Databearbetning 

Datat som samlas in kommer att genomgå en databearbetning då rådata kan vara svårt att 

få en överskådlig bild över. Databearbetningen görs med syfte att göra datamängden 

överskådlig och för att tydliggöra datats relevans till problemformuleringen. 

  

De dataprogram som författarna använder sig av för att bearbeta och beräkna den 

insamlade datan är kalkyl- och statistikprogrammen Microsoft Excel och Minitab. Detta 

för att ge empiriskt svar till studiens problemformulering och frågeställning. Det finns 

självfallet risk för övertäckning i rampopulationen när rådatan samlas in men denna risk 

försöker författarna minimera i databearbetningen. Risken för övertäckning minskas 

genom att bankernas affärsverksamhet granskas så de stämmer överens med 

avgränsningen och att bankerna går under ovan nämnda SNI-kod. Detta för att säkerställa 

att banker som inte ska ingå i rampopulationen rensas bort. Beräkningarna som 

genomförs i  Microsoft Excel görs primärt för att bearbeta rådatan så att datan går att 

användas i Minitab, där de statistiska testerna genomförs.  

  

6.6 Bortfall 

Lantz (2014, s.173), definerar bortfall som objekt som ursprungligen fanns med i studiens 

urval men som av olika anledningar ej kvarstår i det slutgilitiga urvalet. Vid en preliminär 

sökning via databasen EIKON erhölls totalt 1511 banker från USA samt Europa. Därefter 

applicerades de avgränsningar som klargjorts för tidigare i denna studie. Utifrån de av 

författarna etablerade avgränsningarna erhölls totalt 31 banker i det slutgiltiga urvalet. Av 

dessa var 25 från Europa och resterande 6 härstammade från USA.  

  

En av de sju amerikanska bankerna som erhölls efter avgränsningarna applicerats var 

Federal National Mortagage Association, vilken togs bort ur det slutgiltiga urvalet på 

grund av dess ställning som regeringsstöttat finansinstitut då banken ej förr under SNI-

KOD 64.190’s definition. Detta gjordes med hänvisning till avgränsningarna som 

utesluter centralbanker och liknande institut. Värt att uppmärksamma är att för flera 
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banker saknades för studien relevant information i form av uteblivna nyckeltal. Dessa har 

lämnats tomma då det i vår mening kan resultera i felaktiga beräkningar om författarna 

själva skulle korrigera, då beräkningar av nyckeltal kan ha vissa skillnader mellan olika 

länder och även skillnader i skattesatser kan föreligga.   

  

6.7 Antaganden och beräkningar 

I följande avsnitt kommer en genomgång av de variabler, alternativt nyckeltal som 

använts i studien, hur dessa beräknas samt vilka effekter valen kan ha på resultaten. 

  

6.7.1 Avkastningsmått  

Som nämnt i datainsamling (5.4) kommer studien använda sig av flertalet variabler i form 

av nyckeltal, varav två är avkastningsmått. Dessa är Return on equity (Sv. avkastning på 

eget kapital) och Return on total assets (Sv. avkastning på totala tillgångar) och kommer 

hädanefter benämnas med den svenska motsvarigheten till de engelska begreppen. 

Författarna kommer vidare att i denna studie använda sig av avkastningen beräknad före 

skatt då skattesatser och skattelagstiftning varierar från land till land. Avkastning på eget 

kapital beräknas på följande sätt: Företagets nettoresultat dividerat med företagets eget 

kapital och är ett lönsamhetsmått som mäter lönsamheten hos ett företag där man tar med 

eventuella hävstång från skulder (Brealey R et.al, 2014, s. 728).  

  

Avkastning på totala tillgångar beräknas som följer: Nettoresultat före finansiella 

kostnader dividerat med företagets totala tillgångar. avkastning på totala tillgångar mäter 

företagets lönsamhet och den operativa effektiviteten i företaget utan att ta hänsyn till 

företagets kapitalstruktur och eventuella hävstänger från skuld (Brealey R et.al, 2014, s. 

728). Anledningen till att dessa avkastningsmått används är huvudsakligen att de är väl 

lämpade för beräkning av lönsamheten i ett företag, vidare är de relativt okomplicerade 

att kalkylera och jämföra mellan olika företag. som tidigare nämnt använde sig även 

Bowman (1980, s. 5) av den årliga avkastningen på eget kapital vid testerna av sambandet 

i Risk-Return Relationship.  

  

  

6.7.2 Kapitaltäcknings förmåga 

Författarna tog upp i den inledande delen av studien att BCBS (2008) infört ett kapitalkrav 

för banker på minst 8%. Kapitalkravet kommer gälla från och med 2019 ökar även 

kapitalkravet på bankernas Tier 1 capital ratio i relation till det totala riskvägda tillgångar 

från 6% till 7% (BCBS, 2008). Denna nivå på tier 1 capital ratio kommer benämns med 

dess engelska benämning, vilket är tier 1 capital ratio. Detta kapitalkrav hade som tidigare 

nämnt till syfte att minska risken för bankerna, vilket är anledningen till att den kommer 

användas i studien. Författarna kommer i denna studie undersöka om det existerar något 

samband mellan bankernas tier 1 capital ratio och avkastning på totala tillgångar samt 

avkastning på eget kapital. Detta syftar till att undersöka om, givet risk return relationship, 

tier 1 capital ratio har ett positivt eller negativt samband med de olika avkastningsmåtten.  

  

6.7.3 Finansiell risk  

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband 

mellan Basels kapitalkrav inom banksektorn och avkastning för bankerna inom vald 

referensram. Som tidigare nämnt dock avser författarna att vidare undersöka om 

bankernas finansiella risk påverkas. Detta ska genomföras genom att granska följande 

nyckeltal: Total debt to total equity (Sv. skuldsättningsgrad) vilket beräknas som följer: 
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Företagets totala skulder dividerat med företagets eget kapital, det erhållna resultatet 

återges i procent och är ett nyckeltal som visar hur stor företagets hävstång är (E-conomic, 

2017). Valet av detta nyckeltal baseras på det faktum att de används i hög utsträckning 

för att granska ett företags överlevnadsförmåga. Precis som de tidigare nämnda 

nyckeltalen  i 5.7.1 är dessa också välkända och väl lämpade vid jämförande mellan 

bolag. 

  

6.8 Litteratursökning 

I denna del kommer författarna redogöra för den teorisökning som gjorts och i 

nästföljande  kommer författarna ta upp teorianvändning. Vid val teori för en studie bör 

författarna vara kritiska. Enligt Johansson - Lindfors (1993, s. 87) är den kritiska synen 

av val av teori indelad i två faser, först genomförs sökandet av teori och sedan kommer 

användandet av teorin. Vid ett deduktivt angreppssätt är det av yttersta vikt att författarna 

enligt Jensen (1995, s. 36-37) genomför en ordentlig litteraturgenomgång för att vid ett 

tidigt skede få en god förståelse för de valda teorierna. 

  

Denna studies syfte och problembakgrund har för ambitioner att undersöka om utvalda 

bankers avkastning på tillgångar och eget kapital minskat vid införande av kraftigare 

regleringar på den finansiella marknaden, givet risk return relationship samt efficient 

market hypotesis. Här har författarna redogjort att det är dessa teorier som kommer vara 

utgångspunkten i litteratursökningen.  

  

De nyckelord som primärt har använts är exempelvis “Risk-Return relationship”, 

Financial crisis och Regulations, men en komplett lista på nyckelord återfinns i tabell 1. 

De tidskrifter som författarna fokuserade på i studien för sitt litteratursökande var bland 

annat The Journal of Finance, The Journal of Political Economy och Journal of 

International Financial Markets, Institutions & Money. Detta i syfte till att säkerställa att 

författarna inte skulle missa några tidigare studier som hade varit av relevans för studien.  

  

Vidare har databasen EBSCO Business Source Premier använts i syftet att på ett så enkelt 

sätt som möjligt erhålla tidigare studier och artiklar som varit av intresse, då denne 

erbjuder en bred repertoar av olika artiklar som är av relevans vid en studie inom 

företagsekonomi. Även Google Scholar har använts som en databas för att införskaffa 

fakta. Böcker och kurslitteratur som använts har huvudsakligen funnits i författarnas 

besittning sen tidigare studier vid Umeå universitet. I de fall det ej varit så har de 

införskaffats via Umeå Universitetsbibliotek, via vilken även EBSCO samt Eikon erhölls.  

  

För att säkerställa att den information som erhållits från olika artiklar och studier är 

trovärdiga har författarna i största möjliga utsträckning använt oss av så kallade peer-

reviewed artiklar. Peer-reviewd innebär att artiklarna har granskats av andra forskare 

innan publicering (Umeå universititetsbibliotek 2017). För att ytterligare säkerställa att 

den information författarna inhämtat varit korrekt har olika av varandra oberoende källor 

undersökts i de fall osäkerhet har uppstått. Avslutningsvis har författarna även granskat 

om de källor som använts har blivit citerade av andra då det ökar tillförlitligheten i 

källorna.  
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Tabell 1 Nyckelord vid litteratursökning 

Nyckelord 

Reglering Teorier  

Banking, 

Banking Regulation,  

Banking Regulation in Europe, 

Banking Regulation in America, 

Basel, 

Dodd-Frank Act,  

Financial Crisis, 

Finance, 

Subprime Crisis, 

Volcker rule  

Risk-return Relationship, 

Risk-return Relationship Theory, 

Efficient Market Hypothesis, 

Efficient Market Theory, 

Investments, 

Financial Risk 

Moral hazard 

  

  

6.9 Litteraturgranskning 

Källkritik definieras av Thurén (2013, s. 4) som följande: “En kritisk granskning av 

källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en 

informationskälla”. Som läsare bör man i alla steg kritiskt granska den litteratur man 

studerar för att säkerställa att den information som erhålls är pålitlig, detta gäller både vid 

sökning och nyttjande av texten (Thurén 2013, s. 4).  

  

För att erhålla så sanningsenlig information som möjligt har författarna i största möjliga 

utsträckning använt sig av så kallade primärkällor (även kallade förstahandskällor). En 

primärkälla är den litteratur där forskningsrön offentliggjordes för första gången (Umeå 

universitetsbibliotek, 2017). Därefter finns sekundärkällor (även kallade 

andrahandskällor), i vilka information från primärkällor citeras eller på annat sätt används 

för att stärka den egna studien eller vidareutveckla forskningen inom området (Umeå 

universitetsbibliotek, 2017). Att använda sig av primärkällor är något som uppmuntras av 

bland andra Thurén (2013, s. 8). 

  

Studien publicerad av Markowitz (1952) var den första som myntade begreppet risk-

return relationship och hans studie från 1952 anses vara primärkällan till teorin, vilket är 

varför den har använts som den huvudsakliga utgångspunkten i teorigenomgången 

(kapitel 2) samt studien som helhet. Dock finns vissa risker med att grunda 

teorigenomgången på en studie, särskilt en så gammal som Markowitz, då teorier 

utvecklas och förändras över tid. Med detta i åtanke har Fama och MacBeth (1973) samt 

Kansas (2014) använts för att minska risken för en ensidig och föråldrad teorigenomgång. 

Vidare har Kansas (2014) tillämpats för att rikta teorigenomgången i den riktning vår 

studie avser ta, vilket är regleringen inom finanssektorn.  

  

Som tidigare nämnt har författarna i största möjliga utsträckning nyttjat primärkällor. 

Dock har några sekundärkällor använts. Att använda sekundärkällor anses ofta mer 

riskabelt då de inte alltid återger den information som primärkällorna tillhandahåller på 

ett pålitligt sätt. Dessa har huvudsakligen använts i problembakgrunden (1.1-1.1.3). 

Författarna har ändock valt att dra nytta av sekundärakällor, den huvudsakliga orsaken är 

att i problembakgrunden återges huvudsakligen historiska händelser, till vilket det är svårt 
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att hänge en specifik primärkälla då många olika individer kan bevittna och återge samma 

händelse. Det kan även vara svårt att avgöra vem som var primärkällan till en historisk 

händelse. 

  

Regleringar är också en stor del av problembakgrunden och denne har i huvudsak också 

erhållits genom sekundärakällor. Motivet till detta är att lagtext ofta är lång och 

komplicerad, vilket då gör att sekundärkällor som återberättar de huvudsakliga dragen 

kan vara att föredra, då syftet med problembakgrunden är att ge läsaren en generell inblick 

de bakomliggande historiska händelser som motiverat studien.  

I detta examensarbete har flertalet källor som använts haft engelska som orginalspråk. På 

grund av detta kan det i texten förekomma engelska begrepp som följs av en svensk 

översättning samt engelska citat. Den huvudsakliga orsaken till användandet av dessa 

begrepp är minska risken för att oklarheter uppstår hos läsaren, då många 

företagsekonomiska och speciellt finanskurser på högre nivå använder sig av det engelska 

språket, vilket kan resultera i en större vana av engelska än svenska begrepp hos läsaren.  

  

Vidare kan det vara svårt att korrekt översätta vissa begrepp, då ord vid byte av språk kan 

erhålla en annan mening, med bakgrund till detta har författarna i vissa lägen gjort ett 

aktivt val att använda den engelska. De citeringar som görs på engelska är för att på ett 

så korrekt sätt som möjligt återge originalkällan. Det kan uppstå en viss problematik med 

att använda ett annat språk, för det första gör det texten mindre enhetlig och det kan även 

resultera i förvirring hos läsaren. Dessutom ökar risken för, som tidigare nämnt felaktiga 

översättningar. Detta är dock inget som författarna anser orsakar några problem för 

studien.  

  

6.10 Statistiska verktyg 

De statistiska verktyg som används i studien varierar efter vilken hypotes som skall 

undersökas. Studiens huvudhypoteser som tidigare nämnts, avser undersöka om det finns 

något samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning för banksektorn över en 

tidsperiod mellan 2001 till 2016. Ett av de viktigare statistiska verktygen som användes, 

var tidsserieanalys. En tidsserieanalys är ett statistisk verktyg där samma variabler mäts 

på samma sätt med jämna intervall över en längre tid (Moore, et.al, s. 685). 

Tidsserieanalyser kan användas i flera syften och av flera olika intressenter.  

  

Tidsserieanalyser används primärt för att undersöka trender och för att kunna göra en så 

kvalificerad prognos om framtiden som möjligt (Moore, et.al, 2011 s. 693). Syftet med 

denna studie är dock inte att försöka göra någon prognos om hur bankers avkastning 

kommer att förändras över tid. Utan att undersöka om det går att utläsa någon trend i 

tidsserien för att kunna analysera om regleringar haft någons signifikant effekt på 

utvecklingen av bankernas avkastning över den valda tidsramen.  

  

Englund et.al (2003, s. 7) säger i sin artikel, Statistiska metoder för ekonomiska tidsserier, 

att icke stationära variabler såsom tidsserier vanligast beräknas med hjälp av linjära 

regressionen yt=α+βxt+εt. Den linjära regressionsmodellen består av variabeln y i 

tidsperioden t är lika med intercepten αplus lutningen β på variabeln x plus den 

slumpmässiga termen εt som representerar felmarginalen, som bör vara noll (Englund 

et.al. 2003, s. 7). Den korrelation som testerna kommer att ge är Pearsons 

korrelationskoefficient eller kortare, Pearsons r (Moore et.al 2011 s. 93). Pearsons r mäter 

enligt Moore et.al (2011 s. 93) den linjära riktningen och styrkan av ett samband mellan 

två kvantitativa variabler. Det som författarna kommer att undersöka i denna studie är om 
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Pearsons r visar på ett positiv eller negativ samband mellan variablerna samt styrkan. Med 

positivt samt negativt Pearsons r  hävdar Moore et.al (2011 s. 94) att ett positivt samband 

kommer att återges med ett positivt värde på Pearsons r upp till max värdet 1 och att 

observationerna kommer visualiseras som en uppåtlutande linje i ett diagram. Motsatsen, 

blir då logiskt att för ett negativt Pearsons r, ner till det minimala värdet -1 kommer att 

visualiseras som en nedåtlutande linje i ett diagram (Moore et.al 2011 s. 94-95) 

  

För underhypoteserna tre samt fyra så ämnar studien att undersöka om det existerar någon 

korrelation mellan Basels kapitalkrav och avkastning. Detta innebär att författarna 

behöver undersöka om variabeln Tier 1 capital ratio har något korrelation  med 

variablerna avkastning på eget kapital samt totala tillgångar var för sig och om variablerna 

har samma medelvärde. Det statistiska verktyg som lämpar sig bäst när en studie skall 

undersöka om variabler har samma medelvärde är enligt Moore et.al (2011 s. 744-745) 

“Analysis of variance” eller som det även kallas, ANOVA.  

  

ANOVA finns i två olika varianter enligt Moore et.al (2011 s. 745). Den första varianten 

är envägs ANOVA vilket används när det är två numeriska variabler som kallar för 

faktorer (Moore et.al 2011 s. 745). Enligt Moore et.al (2011 s. 745) använder ANOVA 

sig av t-test för att säkerställa, till en angiven signifikansnivå, om en det existerar någon 

olikheter i medelvärdet på två variabler som inte enbart är slumpen. Syftet med att 

undersöka olikheter i medelvärdet är att kolla om det existerar något samband mellan 

variablerna (Moore et.al 2011, s. 745).  

  

Författarna ämnar använda sig av ANOVA-tester med en konfidensintervall på 95% och 

en signifikansnivå på 5%. Signifikansnivå enligt Enligt Moore et.al (2011 s. 358) är den 

nivå författaren väljer för att statistiskt säkerställa att resultatet av ett statistisk test inte 

enbart beror på slumpen. Det som en signifikansnivå på 0,05 innebär är att resultatet från 

testet kan ge värden som är utanför konfidensintervallen 5% av alla observationer (Moore 

et.al 2011 s. 358). Signifikansnivån jämförs med P-värdet som ges av ett statistisk test 

och om p-värdet är lägre än den givna signifikansnivån går det att statistiskt säkerställa 

resultatet och studien kan med 95% säkerhet hävda att det givna resultatet är sant (Moore 

et.al 2011, s. 358).  

  

6.11 Metoddiskussion 

I detta kapitel (kapitel 5) har författarna förklarat den praktiska metod som kommer 

användas i studien. I den praktiska metoden har författarna gjort vissa antaganden. De 

antaganden som har gjorts skulle potentiellt kunna ha effekt på det resultat studien 

kommer fram till.  

  

När författarna räknade ut variablerna för avkastning för varje år i tidsperioden för 

diagrammet i tidsserieanalysen, räknades avkastningen som ett årligt genomsnittligt 

medelvärde. Medelvärden, enligt Moore et.al (2011 s. 244-246) är ett mått som 

återspeglar värdet på samtliga observationer dividerat med antalet observationer, detta 

gör att medelvärdet kommer att påverkas om det existerar extrema värden bland 

observationerna. I den insamlade datan var det mycket riktigt några banker som vissa år 

hade extremt positiva eller extremt negativa värden på sin avkastning jämfört med 

tidigare års avkastning för de specifika bankerna.  

  

Den studie författarna avser genomföra är hypotesprövande. Enligt Bryman (2013, s.715) 

definieras hypotes som “An informed speculation, which is set up to be tested, about the 



 
34 

 

possible relationship between two or more variables.” En hypotesprövande studie 

innebär i praktiken att en nollhypotes samt en alternativ hypotes formuleras och testas 

(Bryman 2013, s. 715).  

  

Nollhypotesen är oftast överensstämmande med den nuvarande världsbilden medan 

alternativhypotesen som namnet antyder ger den alternativa bilden (Bryman 2013, s. 351-

353). Ett exempel är följande: Hypotes: Det finns inga svarta svanar, detta skulle ge 

följande hypoteser: Nollhypotes: Det finns inga svarta svanar, alternativhypotes: Det 

finns svarta svanar. 

  

Vid hypotesprövande studier finns alltid en risk för så kallade typ 1 och 2 fel. Ett typ 1 

fel innebär att en nollhypotes är sann, men förkastas till fördel för en felaktig alternativ 

hypotes, detta hade i exemplet ovan inneburit att alternativhypotesen om att svarta svanar 

existerar hade accepterats (Bryman 2013, s. 351-353). Typ 2 fel innebär att en felaktig 

nollhypotes ej förkastas till fördel för en sann alternativhypotes (Bryman 2013, s. 382-

384). I svan-exemplet hade det inneburit att det finns svarta svanar men det anses inte 

finnas.   

  

Studiens tidsram som specificeras i avgränsningarna sträcker sig från 2001 till 2016. 

Detta innebär att subprime-krisen 2007 samt 2008 innefattas inom den angivna tidsramen. 

De svängningar som går att observera över samtliga branscher i världsmarknaden skulle 

självfallet kunna påverka det resultat som denna studie får ut i sina statistiska tester. Detta 

är givetvis något som författarna har i åtanke när såväl statistiska tester, analys samt 

slutsats görs i senare delar av denna studie. 
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7 Resultat 

I detta kapitel kommer författarna redogöra för resultatet erhållet av de statistiska 

testerna. Första delen av kapitlet kommer handla om studiens data. Sedan kommer 

resultatet från testerna för huvudhypotesen att presenterat. Sist kommer resultatet från 

testerna för underhypoteserna att presenterat. 

  

7.1 Deskriptiv statistik 

I den första tabellen återfinns studiens deskriptiva statistik. Här visas värdena, antal 

observationer, medelvärde, standardavvikelse, minimumvärde, maximumvärde och 

intervall för samtliga variabler. Anledningen till att antalet observationer (N) varierar är 

huvudsakligen på grund av bortfall, primärt för variabeln Return On Equity. Sedan så har 

variabeln Tier 1 Capital Ratio färre antal observationer då krav på att variabeln skulle 

redovisats infördes 2012. 

  

Tabell 2 Deskriptiv statistik 

Variable N Mean StDev Minimum Maximum Range 

Total Debt to Total Equity 513 3,796 4,127 0,000 32,4 32,4 

Return On Assets 513 0,0067 0,0054 -0,0121 0,0452 0,0573 

Return On Equity 467 0,11 0,068 -0,193 0,34 0,531 

Tier 1 Capital Ratio 138 0,13 0,03 0,086 0,25 0,164 

  
Studiens andra tabell visar inledningsvis de valda bankernas medelvärde för respektive 

variabel. Det som går att utläsa ur tabellen är de valda bankernas Tier 1 Capital Ratio, 

vilket är den variabel som visar hur väl bankerna lever upp till Basels kapitalkrav. Från 

tabellen utläses det att medelvärdet från samtliga observationer ligger på 13% vilket är 

väl över Basels kapitalkrav på 7%. Intervallet för denna variabel visar även att samtliga 

banker uppnått kapitalkravet då minimivärdet ligger på 8,6% vilket även det är över 

Basels kapitalkrav. Maximivärdet visar även att några banker har uppemot 25% i denna 

variabel, några av dessa banker återfinns för övrigt i Sverige. Variabeln har även en 

standardavvikelse på 0,03.  

  

Variabeln Total debt to total equity är som ovan nämnt en variabel som återger bankernas 

hävstång. Det som går att utläsa ur tabellen är att variabeln har ett medelvärde på 3,796 

för samtliga observationer. Intervallen för Total debt to total equity har ett minimivärde 

på 0,000 vilket innebär att minst en observerad bank vid en tidpunkt varit skuldfri. 

Intervallens övre värde visar ett värde på 32,4 vilket visar på att minst en observerad bank 

vid en tidpunkt haft totala skulder som varit 32 gånger större än bankens totala eget 

kapital. variabeln har även en standardavvikelse på 4,127. 

  

När variabeln return on assets studeras går det att utläsa att variabeln har ett medelvärde 

på 0,0067 eller ca 0,67%. Detta säger oss att under den observerade tiden hade urvalet en 

avkastning på sitt totala tillgångar med ett medelvärde på 0,67%. Vidare går det att utläsa 

vilket intervall som bankernas avkastning på totala tillgångar har, med ett minimivärde 

på -1,21%. I den övre delen av intervallen återfinns maximivärdet vilket visar att den 

högsta avkastningen på totala tillgångar en enskild bank haft under den observerade 
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perioden har varit 4,52%. Detta betyder att variabeln har ett intervall på 0,0573 eller 5,73 

procentenheter. Variabeln avkastning på totala tillgångar har även en standardavvikelse 

på 0,0054. 

  

Sista variabeln som går att utläsa ur tabellen är return on equity vilket är bankens 

avkastning på eget kapital. Ur tabellen går det att utläsa att variabeln har ett medelvärde 

på 0,11 i avkastning på eget kapital. Detta säger oss att under den observerade tiden hade 

urvalet en avkastning på sitt eget kapital ett medelvärde på 11%. Sedan går det att utläsa 

vilket intervall som bankernas avkastning på eget kapital har, med ett minimivärde på -

0,19285 eller ca -19,3%. När den övre delen av intervallen observeras återfinns 

maximivärdet vilket visar att den högsta avkastningen på eget kapital en enskild bank haft 

under den observerade perioden har varit hela 33,81%. Detta betyder att variabeln har ett 

intervall på 0,531 eller ca 53,1 procentenheter. Variabeln avkastning på eget kapital har 

även en standardavvikelse på 0,068. 

  

7.2 Avkastning på eget kapital mot Tier 1 Capital Ratio 

H3 var den av studiens underhypoteser som ämnar att undersöka om det existerar något 

samband mellan Tier 1 Capital Ratio och avkastning på eget kapital för banker i Europa 

och USA för den tidigare nämnda perioden. Den hypotes som statistiska testet ämnar 

undersöka är. 

  

H03: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på eget kapital 

för banker inom vald referensram.  

  

Ha3: Ett samband mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på eget kapital existerar för 

banker inom vald referensram. 

  

Detta test gjordes för att få en fördjupad analys av huvudhypotesen och om sambandet 

mellan risk och avkastning och risk och reglering. Vidare i denna del kommer 

observationerna för variablerna vidare klargöras för samt resultatet av det statistiska testet 

kommer att redogöras för. 

  

7.2.1 Tier 1 Capital Ratio 

Observationerna från variabeln Tier 1 Capital Ratio ställdes upp i ett histogram för att 

visualisera att variabeln är normalfördelad. I bild 1 går det att utläsa att variabeln Tier 1 

Capital Ratio är normalfördelad. 
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Bild 2 Histogram över Tier 1 Capital Ratio  

 
  

Då Basels kapitalkrav inte var fullt implementerat förens 2012 så blir antalet 

observationer för denna variabler färre än för de andra variablerna. Detta har givetvis lett 

till en anpassning av de andra variablerna i utförda test. 

  

7.2.2 Avkastning på eget kapital 

Även för variabeln avkastning på eget kapital ställdes observationerna upp i ett histogram 

för att visualisera att variabeln är normalfördelad. I bild tre går det att utläsa att variabeln 

avkastning på eget kapital väl passar in som normalfördelad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

Bild 3 Histogram över avkastning på eget kapital 

 
  

7.2.3 Test av korrelation mellan Avkastning på eget kapital och Tier 1 Capital 

Ratio 

Testet för korrelation mellan Avkastning på eget kapital och Tier 1 Capital Ratio 

genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Testet genomfördes för att undersöka om det 

existerar något signifikant samband mellan de två variablerna och vilken korrelation de 

har till varandra. I Tabell 3 går det att utläsa att korrelationskoefficienten är 0,305 vilket 

enligt Moore et.al (2011 s. 95) innebär att avkastning på eget kapital och Tier 1 Capital 

Ratio har ett positivt samband.  

  

Detta innebär att höga värden på avkastning på eget kapital har ett signifikant samband 

till högre värden hos Tier 1 Capital Ratio. Författarna valde till sin studie en 

signifikansnivå på 5% för hypoteserna, testet visar att resultatet av testet är signifikant 

ner till en 1% signifikansnivå. En korrelation på 0,305 visar på styrkan och på en positiv 

karaktär på sambandet, det bör dock tilläggas att trots att det existerar en korrelation 

betyder inte det per automatik att det existerar en självklar kausalitet. 
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Tabell 3 Korrelation mellan Return On Equity och Tier 1 Capital Ratio 

Correlations 

  Tier 1 Capital Ratio 

Return On Equity Pearson Correlation ,305** 

  Sig. (1-tailed) ,000 

  N 135 

  Bootstrap Bias -,002 

    Std. Error ,072 

    95% Confidence Interval Lower ,167 

      Upper ,452 

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

  

Sambandet mellan de två variablerna visas även visuellt i bild 4. Här ställdes variablerna 

upp för att visualisera det resultat som erhölls av det statistiska testet. Det som går att 

utläsa ut bilden är att variablerna, avkastning på eget kapital och Tier 1 Capital Ratio, är 

positivt korrelerade och har en uppåtlutande regressionslinje. 

  

Bild 4 Visualisering av korrelationen mellan avkastning på eget kapital och Tier 1 Capital 

Ratio 

 
7.3 Avkastning på totala tillgångar mot Tier 1 Capital Ratio 

Den av studiens underhypoteser som ämnar att undersöka om det existerar något samband 

mellan Tier 1 Capital Ratio och avkastning på totala tillgångar för banker i Europa och 

USA för den tidigare nämnda perioden, var som ovan nämnts H4. Den hypotes som 

statistiska testet ämnar undersöka är. 
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H04: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och avkastning på totala 

tillgångar för banker inom vald referensram. 

Ha4: Ett samband mellan Tier 1 capital ratio och avkastning  på totala tillgångar existerar 

för banker inom vald referensram. 

  

Testet genomfördes med syfte att få en fördjupad analys av huvudhypotesen och om 

sambandet mellan risk och avkastning och risk och reglering. Likt tidigare del kommer 

även här observationerna för variablerna klargöras för samt resultatet av det statistiska 

testet. 

  

7.3.1 Avkastning på totala tillgångar 

Ett histogram ställdes upp för avkastning på totala tillgångar med syfte att visualisera att 

variabeln är normalfördelad. Detta går att utläsa ur bild 5. 

  

Bild 5 Histogram över avkastning på totala tillgångar 

 
  

7.3.2 Test av korrelation mellan avkastning på totala tillgångar och Tier 1 Capital 

Ratio 

Även här genomfördes testet för korrelation mellan avkastning på totala tillgångar och 

Tier 1 Capital Ratio i statistikprogrammet SPSS. Testet genomfördes med syftet att 

undersöka om det existerar något signifikant samband mellan de två variablerna och 

vilken korrelation de har till varandra. I Tabell fyra går det att utläsa att 

korrelationskoefficienten är -0,007 och att signifikansnivån är 46,7% vilket enligt Moore 

et.al (2011 s. 95) innebär att avkastning på totala tillgångar och Tier 1 Capital Ratio inte 

har något signifikant samband. 
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Tabell 4 Korrelation mellan Return On Assets och Tier 1 Capital Ratio 

Correlations 

Return On Assets Pearson Correlation -,007   

  Sig. (1-tailed) ,467   

  N 130   

  Bootstrap Bias -,005   

    Std. Error ,077   

    95% Confidence Interval Lower -,164   

      Upper ,142   

  

Sambandet mellan de två variablerna visas även visuellt i bild 6. Här ställdes variablerna 

upp för att visualisera det resultat som erhölls av det statistiska testet. Det som går att 

utläsa ut bilden är att variablerna, avkastning på totala tillgångar och Tier 1 Capital Ratio, 

inte är korrelerade och har i princip en horisontell regressionslinje. 

  

Bild 6 Visualisering av korrelationen mellan avkastning på totala tillgångar och Tier 1 

Capital Ratio 

 
  

7.4 Total Debt to Total Equity mot Tier 1 Capital Ratio 

Studiens underhypoteser som ämnar att undersöka om det existerar något samband mellan 

Tier 1 Capital Ratio och Total Debt to Total Equity för banker i Europa och USA för den 

tidigare nämnda perioden, var som ovan nämnts H5. Den hypotes som statistiska testet 

ämnar undersöka är. 

  

H05: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och Total Debt to Total Equity 

för banker inom vald referensram.  
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Ha5: Ett samband mellan Tier 1 capital ratio och Total Debt to Total Equity existerar för 

banker inom vald referensram. 

  

Testet genomfördes även här med syfte att få en fördjupad analys av huvudhypotesen och 

om sambandet mellan risk och avkastning och risk och reglering 

  

7.4.1 Test av korrelation mellan Total Debt to Total Equity och Tier 1 Capital 

Ratio 

Här genomfördes testet för korrelation mellan Total Debt to Total Equity och Tier 1 

Capital Ratio i statistikprogrammet SPSS. Testet genomfördes med syftet att undersöka 

om det existerar något signifikant samband mellan de två variablerna och vilken 

korrelation de har till varandra. I Tabell fem går det att utläsa att korrelationskoefficienten 

är 0,585 med en signifikansnivå lägre 0,000, då studien har en signifikansnivå på 5%, 

innebär det att Tier 1 Capital Ratio och Total Debt to Total Equity har ett signifikant 

positivt samband. 

  

Tabell 5 Korrelation mellan Total Debt to Total Equity och Tier 1 Capital Ratio 

Correlations 

  

Total Debt to Total 

Equity 

Tier 1 Capital 

Ratio 

Pearson Correlation 
,585** 

  Sig. (1-tailed) ,000 

  N 138 

  Bootstrap Bias -,005 

    Std. Error ,067 

    95% Confidence 

Interval 

Lower 
,439 

      Upper ,706 

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

  

En korrelation på 0,585 visar på ett starkt och ett positivt samband, det bör dock även här 

tilläggas att trots att det existerar en korrelation betyder inte det per automatik att det 

existerar en självklar kausalitet. Sambandet mellan de två variablerna visas även visuellt 

i bild 7. Här ställdes variablerna upp för att visualisera det resultat som erhölls av det 

statistiska testet. Det som går att utläsa ut bilden är att variablerna, Total Debt to Total 

Equity och Tier 1 Capital Ratio, är korrelerade och har en regressionslinje som lutar brant 

uppåt. 
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Bild 7 Visualisering av korrelationen mellan Total Debt to Total Equity och Tier 1 Capital 

Ratio 

 
7.5 Tidsserie avkastning på eget kapital 

Som tidigare nämnts i studiens metodkapitel ämnar studien att genomföra en 

tidsserieanalys över variabeln avkastning på eget kapital med syfte att undersöka hur 

avkastningen på eget kapital har förändrats över tid och om det går att observera 

eventuella trender. De  årtal som studien intresserar sig för är är de årtal som större 

regleringar, som berört större delar av bankbranschen, implementerats och om några 

trender går att observera i samband med dessa årtal.  

  

Det första årtalet som studien observerar är 2004 då Basel II implementerades för 

bankbranschen (Hull 2015, s. 336). Regelverkat ämnade, som ovan fastslagits, till att 

sänka bankernas risktagande och därmed bankernas avkastning (Magnus et.al 2016, s. 1). 

Det som går att observera i tidsserien åren som följde implementeringen av Basel II är att 

bankerna i banksektorn ökade sin avkastning på eget kapital. I bild 8 visualiseras att 

implementeringen av Basel II hade ingen märkbar effekt på bankernas avkastning.  
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Bild 8: Tidsserie över avkastning på eget kapital: ROE = 10,36 - 0,005105 Year R-sq = 

0,372 Korrelation -0,61 

 
  

Efter subprime-krisen (2007-2008) implementerades Basel II,5 i slutet på 2011 för 

bankbranschen (Hull 2015, s. 353-354). Åren efter implementeringen av Basel II,5, det 

vill säga från år 2012 och framåt, går det att utläsa ur tidsserien att avkastning på eget 

kapital för bankerna i urvalet stått stadigt runt 9%. Implementeringen av Basel II,5 tycks 

haft en effekt på bankernas avkastning på eget kapital, vilket går att utläsa ur tidsserien. 

Basel III skall implementeras mellan perioden 2013 och 2019 vilket är för långt fram i 

tiden för att kunna utläsa någon effekt i tidsserien. 

  

7.5 Sammanfattning av hypotestester 

I denna del sammanfattas studiens resultat för huvudhypoteserna samt underhypoteserna. 

I tabell sex åskådliggörs sammanfattningen av resultaten för studiens olika hypoteser. I 

tabellen går det att utläsa att underhypoteserna H03 samt H05 existerar det signifikanta 

positiva samband mellan de valda variablerna för banker inom den valda referensramen. 

Den sista underhypotesen H04 påvisade att det inte existerade något signifikant samband 

mellan de valda variablerna för banker inom den valda referensramen. Detta innebär att 

två av de tre underhypoteserna förkastas och alternativa hypoteserna blir gällande.  

  

Underhypoteserna H03 samt H05 i denna studie påvisar som ovan fastslagits, ett 

signifikant positivt samband mellan sina variabler och Tier 1 capital ratio för banker inom 

vald referensram. Detta faktum innebär att författarna även väljer att acceptera studiens 

första huvudhypotes H01, men att förkasta studiens andra huvudhypotes H02. Detta 

beslut fattades utifrån den empiri som erhållits från studiens tre underhypoteser H03, H04 

samt H05. Kontentan av detta leder till att det går att påvisa ett positivt samband mellan 

Basels kapitalkrav och avkastning för banker inom den valda referensramen samt att det 

ej går att påvisa ett negativt samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning för banker 

inom den valda referensramen. 



 
45 

 

  

Tabell 6 Sammanfattning av hypotestester 

Underhypoteser  Existerar ett 

signifikant samband 

H03: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och 

avkastning på eget kapital för banker inom vald referensram.  

Ja, ett signifikant 

positivt samband 

existerar 

H04: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och 

avkastning på totala tillgångar för banker inom vald 

referensram.  

Nej, ett signifikant 

samband existerar ej 

H05: Inget samband föreligger mellan Tier 1 capital ratio och 

Debt to Equity för banker inom vald referensram.  

Ja, ett signifikant 

positivt samband 

existerar 

Huvudhypoteser  Förkasta/ Förkasta ej 

H01: Det föreligger inget negativt samband mellan Basels 

kapitalkrav och avkastning för banker inom vald 

referensram. 

Kan ej förkasta 

H02: Det föreligger inget positivt samband föreligger mellan 

Basels kapitalkrav och avkastning för banker inom vald 

referensram.  

  

Förkastar 

  

  

  

  



 
46 

 

 

8. Analys 

Ändamålet med följande kapitel är att analysera de erhållna resultaten av den 

genomförda studien utifrån de teorier som beskrivits i tidigare delar av uppsatsen. 

Analysen kommer gå igenom varje hypotes i ett eget kapitel, där underhypoteserna (3-5) 

tas upp först och avslutningsvis huvudhypoteserna (1-2).  

  

8.1 Underhypoteser  

Kapitlets första del kommer gå igenom och analysera de underhypoteser (hypotes 3-5) 

som tidgare etablerats i syfte att avgöra och stärka resultaten i huvudhypoteserna.   

  

8.1.1 Hypotes tre  

Risk-return relationship innebär som tidigare nämnt i teorin att ökat risktagande leder till 

högre potentiell avkastning (Markowitz 1952, s. 77). Genom Basel och kapitalkraven som 

infördes i samband med denne, tier 1 capital ratio, borde i teorin bankernas avkastning på 

eget kapital sjunkit, då detta innebär att mer kapital måste undanhållas från potentiella 

investeringar till förmån för kapitalkravet. Underhypotes tre testar dessa två variablers 

samband, alltså om det finns något samband mellan tier 1 capital ratio och avkastning på 

eget kapital. De utförda statistiska testerna tyder på att det finns ett signifikant positivt 

samband mellan de två, vilket antyder att det motsatta förhållandet föreligger. Det vill 

säga högre tier 1 capital ratio och därmed lägre risk leder till högre avkastning på det egna 

kapitalet.  

  

Detta kan verka motsägelsefullt, men multipla bakomliggande orsaker kan ligga bakom 

sambandet. Den i författarnas mening mest sannolika är en ökad känsla av trygghet som 

leder till ökad risktagande. Enligt Fama och MacBeth (1973, s. 607-608), så kan 

investerade pengar enbart växa och erhålla ett högre värde om investeraren är beredd att 

riskera en förlust. De kapitalkrav som banker måste förhålla sig till ökar institutionens 

innestående trygghet i och med de kapitalreserver regleringen kräver av dem, vilket i sin 

tur stärker bankernas självsäkerhet och möjliggör ett ökat risktagande.  

  

I ett perspektiv där bankerna är investerare kan man anse att dess agerande är irrationellt. 

Enligt Fama (1970, s. 383-385) och hans teori om effektiva marknader utgår han från att 

alla aktörer verksamma på marknaden besitter fullständig rationalitet. Historiskt kan ses 

att detta inte stämmer då subprime-krisen 2007-2008 till stor del uppstod genom 

bankernas oaktsamhet. Som kommer klargöras tydligare i ett senare avsnitt, har 

skuldsättningsgraden hos de studerade bankerna ökat. Att utöka skuldsättningsgraden 

med avsikten att ackumulera högre avkastning kan inte enligt oss heller anses rationellt, 

då detta innebär en ökad risk. 

  

Vidare förutsätter efficient market hypothesis att ingen asymmetrisk information existerar 

på en marknad, vilket i praktiken stämmer, då alla aktörer verksamma på marknaden har 

möjligheten att tillgodogöra sig informationen i regleringen då detta är offentliga 

handlingar (Fama 1970, s. 415-416). Författarna hävdar dock att viss asymmetri kan 

existera då, även om informationen är tillgänglig för alla, tillgodogör sig inte alla den. 

Därmed kan det existera en okunskap bland de majoriteten av investerare om hur 

bankverksamhet regleras.  
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En annan synvinkel som kan vara värd att nämna är att bankerna kanske inte alls bryr sig, 

vilket enligt Hull (2015, s. 326) hävdar är på grund av en upplevd känsla av too-big-to-

fail. Too-big-to-fail innebär att en bank i praktiken är för stor eller för inflytelserik och 

en konkurs av ett sådant institut skulle leda till stora nationella och möjligen även 

internationella finansiella problem, vilket var vad som hände 2007 med subprime-krisen 

(Hull 2015, s. 326). Denna tro på att staten genomför räddningsåtgärder för att rädda 

krisande banker kan resultera i en oaktsam attityd där banker höjer risken i tron att de inte 

kommer tillåtas nå insolvens, vilket också ligger i linje med teorin om moral hazard.  

  

Ett annat motiv skulle kunna vara högre risktagande hos för att kompensera för den 

möjliga minskningen i intäkter som kapitalkraven medför. Kapitalkraven innebär i 

praktiken att bankerna måste bevara mer kapital i reserver inom företaget, vilket leder till 

minskat kapital till investeringar. Det skulle kunna innebära att en bank för att 

kompensera ökar risktagandet för att öka intäkterna. 

  

Ett annat skäl till den ökade avkastningen på det egna kapitalet kan vara finanskrisen. 

Subprime-krisen 2007 innebar en stor recession för hela världsekonomin och det var i 

efterdyningarna av denne som Basel III:s kapitalkrav började implementeras, med en 

implementeringstid mellan 2013 till och med 2019 (BCBS 2010, s. 69). Sen dess har 

marknaderna i det stora hela återhämtat sig och utvecklas i en positiv riktning Se Bild 9. 

Basel III:s ökade kapitalkrav uppstod i en tid där marknaderna återhämtade sig och befann 

sig i en högkonjunktur, vilket kan ha inneburit att de ökade kapitalkraven inte påverkat 

bankernas resultat nämnvärt på grund av den kraftiga utvecklingen på den globala 

marknaden. Som kan ses i bild 8 så har ökningen i avkastning på eget kapital legat relativt 

stabilt runt 9% efter subprime-krisen 2007, detta kan bero på att bankerna tog mycket 

stryk under krisen och därefter behövt gott om tid på sig att återhämta sig. Detta påverkar 

studien då författarna inte med någon signifikant säkerhet kan säga att minskningen i 

avkastning på eget kapital  kan hänvisas till den ökade regleringen.  

  

Bild 9: DJ World Index 
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8.1.2 Hypotes fyra 

Vår andra underhypotes hypotes fyra, avsåg undersöka om det förelåg något samband 

mellan tier 1 capital ratio och avkastning på totala tillgångar för banker inom vald 

referensram. Motivet till att studera denna hypotes var för att undersöka om sambandet 

mellan tier 1 capital ratio låg i bankernas skuldsättning och hävstång eller om det även 

existerar ett samband när man undersökte variabeln avkastning på totala tillgångar, där 

det inte tas hänsyn till skuldsättning. De statistiska tester som genomfördes och som har 

redovisats för i resultatet, bevisade icke förekomsten av något signifikant samband mellan 

de två variablerna, tier 1 capital ratio och avkastning på totala tillgångar.  

  

I ljuset av resultatet av testet kring underhypotes tre blir resultatet av underhypotes fyra 

ännu mer intressant. Då det statistiska testet för underhypotes tre påvisade ett signifikant 

samband mellan den avkastnings-variabel där skuldsättning räknades in, men när tester 

genomfördes för den avkastnings-variabel där skuldsättning inte togs hänsyn till 

existerade det inget signifikant samband längre. Givet resultatet av testerna framstår det 

som att sambandet ligger mellan bankernas finansiella hävstång och tier 1 capital ratio. 

Detta diskuteras även i kommande analysen av underhypotes fem.  

  

För att återkoppla till Markowitz (1952) teori om risk-return relationship och Famas 

(1970) hypotes om den effektiva marknaden, där teorierna unisont hävdar att, i en väl 

fungerande effektiv marknad så existerar det ett positivt samband mellan risk och 

avkastning. Basels kapitalkrav går, som tidigare fastslaget, ut på att sänka bankernas 

risktagande. Men när en analys av studiens erhållna resultat gjorts, talar resultatet mot att 

bankerna skulle sänkt sitt risktagande vid implementeringen av Basels kapitalkrav. 

  

8.1.3 Hypotes fem 

Den sista underhypotesen (hypotes fem), ämnade testa om ett samband existerar mellan 

de två variablerna tier 1 capital ratio och total debt to total equity för de valda bankerna. 

De utförda statistiska testerna fann ett positivt signifikant samband mellan de två 

variablerna. Detta innebär att ett högre kapitalkrav leder till högre skuldsättningsgrad. En 

högre skuldsättningsgrad genererar en större hävstångseffekt vilket i sin tur genererar en 

högre avkastning på eget kapitel, som är den variabel som tar hänsyn till eventuella 

hävstänger.  

  

En högre skuldsättningsgrad innebär i praktiken en högre risk, då mer skulder i form av 

exempelvis lån aktiveras, vilket ökar risken i verksamheten (Brealey et al, s. 439-440). 

Då underhypotes tre testar en variabel som tar hänsyn till skuldsättning och har signifikant 

samband och vid underhypotes fyra där en variabel där skuldsättningsgrad inte tas hänsyn 

till inte ger något signifikant samband är det rimligt att anta att det är skuldsättningsgraden 

som är den bakomliggande faktorn som skapar sambandet. Värt att påpeka här är den 

analys som gjordes i hypotes tre angående irrationalitet hos bankerna, att bankernas 

ökande av skuldsättningsgraden bör i vår mening anses orimligt enligt teorin om effektiva 

marknader och dess antagande om rationellt agerande av marknadsaktörerna (Fama, 

1970, s. 383-385). Detta då det ökar risken med vad som enligt oss är oproportionerligt 

mycket. 

  

Detta samband blev ännu tydligare vid testet av underhypotes fem. Detta samband tror 

författarna precis som med underhypotes tre, är ett resultat av den ökade tryggheten 

kapitalkraven från Basel III medför. Risk-return relationship fastslår som bekant att en 

ökad risk motsvaras av en ökad potentiell avkastning (Markowitz 1952, s. 77). Med denna 
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förutsättning i åtanke borde en logisk följd tanke vara att en ökad säkerhet i 

verksamhetens finanser leder resulterar i en ökad benägenhet till större risktagande. En 

annan möjlig orsak till ökad riskbenägenhet skulle kunna vara moral hazard. Som tidigare 

nämnt innebär moral hazard att en del av den negativa effekten av en individs eller 

organisations agerande överlåts till någon annan (Brittanica Academic 2017)) 

Detta skulle innebära att bankernas uppfyllande av de krav som ställs av regleringen, 

innebär att en del av den risk de tar faller över på andra. I detta fall staten, som vid konkurs 

av en bank måste rädda denna. 

  

8.2 Huvudhypoteser  

I det följande avsnittet kommer resultatet av studiens huvudhypoteser analyseras. 

  

8.2.1 Hypotes ett 

Den första av studiens två huvudhypoteser avsåg undersöka om ett negativt samband 

existerade mellan avkastning och Basels kapitalkrav för de banker inom vald referensram. 

För att testa detta genomfördes tre olika tester för de tre olika underhypoteserna som 

studien har testat och analyserat ovan. Underhypoteserna är som ovan nämnt ämnade till 

att stödja och fördjupa analysen av huvudhypotesen. Kortfattat innebär detta att ett högre 

kapitalkrav inte leder till lägre avkastning, och vice versa.  

  

I sig är detta kanske inte så förvånande, då underhypotes tre som testar avkastning på eget 

kapital mot tier 1 kapital fann ett signifikant positivt samband. Underhypotesen stödjer 

alltså det resultat som de statistiska testerna erhållit. Resultatet stämmer vidare överens 

med teorin om risk-return relationship, vilken som känt fastslår att högre risk leder till 

högre potentiell avkastning (Markowitz 1952, s. 77).  

  

Hypotes fyra är den enda av de tre underunderhypoteserna vars tester ej fann ett 

signifikant resultat som stödjer hypotesen. Detta innebär att resultatet bestrider hypotes 

ett. Detta gör processen att avgöra om hypotes ett ska accepteras eller inte mer 

komplicerad, särskilt med tanke på att hypotes fyra testar avkastning på totala tillgångar 

mot tier 1 capital ratio, vilket är väldigt snarlikt hypotes tre som testar avkastning på eget 

kapital och som fick signifikant stöd av testerna. Dilemmat som uppstår är att de två 

likartade variablerna som testats mot samma variabel tier 1 capital ratio, ger olika resultat. 

Skillnaden mellan de två är i huvudsak att avkastning på totala tillgångar tar inte hänsyn 

till skuldsättningsgrad, vilket avkastning på eget kapital gör.  

  

Även underhypotes fem stödjer resultatet, då denne som tidigare nämnt fann en positiv 

korrelation mellan skuldsättningsgrad och tier 1 kapital. Som beskrivits i 7.1.3 innebär 

resultatet av underhypotes fem att ett högre kapitalkrav leder till högre 

skuldsättningsgrad. En högre skuldsättningsgrad medför en potentiellt högre avkastning 

då mer kapital kan gå till investeringar (Brealey R, et.al. 2014 s. 439-440). Detta stödjer 

resultatet av huvudhypotes ett då ett positivt samband enligt de utförda statistiska testerna 

föreligger, vilket   

  

Sammanfattningsvis kan fastslås att då två av tre underhypoteser stödjer hypotes ett väljer 

författarna att acceptera den. Detta innebär att baserat på vår studie så existerar inget 

negativt samband mellan Basels kapitalkrav och avkastning för bankerna inom vald 

referensram.  

  



 
50 

 

8.2.2 Hypotes två 

Studiens andra huvudhypotes ämnade studera om ett positivt samband existerade eller 

inte, mellan avkastning och Basels kapitalkrav. För att undersöka detta genomfördes 

samma underhypotes tester som för hypotes ett. Som nämnt i tidigare delar av kapitel 7, 

specifikt 7.1.1-7.1.3, så fann författarna signifikanta positiva resultat från de genomförda 

statistiska testerna för underhypotes tre och fem. 

  

Hypotes tre fann som tidigare nämnt ett positivt samband mellan avkastning på eget 

kapital och Basels kapitalkrav. Detta ger stöd för ett förkastande av hypotes två, då 

hypotes två påstår att inget positivt samband existerar, vilket hypotes tre bestrider. Om 

hypotes två skulle accepteras, bordet det rimligtvis inte observeras ett positivt samband 

för hyptoes tre. Resultatet får stöd av risk-retun relationship, då teorin stipulerar ett 

positivt samband mellan risk och avkastning (Markowitz 1952, s. 77). Vilket har 

iakttagits för hypotes tre.  

  

Testet som genomfördes för hypotes fyra gav resultatet, som ovan nämns, påvisade inget 

signifikant samband mellan avkastning på totala tillgångar och tier 1 capital ratio. Den 

analys som författarna har gjort är att inget samband existerar då skuldsättningsgraden. 

Analysen som görs i studien och som även binder samman hypoteserna tre samt fyra, är 

att skuldsättningsgraden utgör det bakomliggande kausala sambandet mellan de olika 

variabler som testats. Denna analys gör författarna även med teorin risk-return 

relationship i åtanke. Enligt Markowitz (1952, s. 77) ligger det som bekant ett samband 

mellan risktagande, som exempelvis kan vara en högre skuldsättning, och avkastning på 

investerat kapital. Hypotes fem utgör sedan en sorts bekräftelse på detta påstående.  

  

Hypotes fem ämnade som ovan nämnt ämnade att undersöka sambandet mellan 

skuldsättningsgraden hos de valda bankerna och tier 1 capital ratio. Resultatet, som visade 

på ett positivt samband mellan de två variablerna, förstärkte även den gjorda analysen om 

hypotes tre och det kausala sambandet mellan skuldsättningsgrad och Basels kapitalkrav.  

  

Med underhypoteserna och utfallen av dess tester i åtanke, har författarna valt att förkasta 

hypotes två. Detta innebär att baserat på den genomförda studien föreligger ett positivt 

samband mellan avkastning och Basels kapitalkrav.  
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9. Slutsats och rekommendationer 

Detta kapitel ämnar att presentera de slutsatser som uppkommit i och med den 

genomförda studien. Kapitlet inleds med att redogöra för gjorda slutsatser och efter det 

så kommer författarna att redogöra för studiens kunskapsbidrag samt rekommendationer 

för vidare studier inom detta ämne. 

  

Det primära syftet med denna studie var att undersöka, givet den teoretiska 

referensramen, om Basels kapitalkrav och de studerade bankernas avkastning är 

korrelerade. Vidare vill författarna undersöka om bankernas avkastning på totala 

tillgångar samt eget kapital minskat med införandet av kapitalkravet. Författarna kommer 

i detta arbete utgå från ett samhällsperspektiv. 

  

9.1 Slutsats 

Studien avsåg undersöka om Basels kapitalkrav och de studerade bankernas avkastning 

är korrelerade, givet teorin om risk-return relationship samt efficient market hypothesis. 

Baserat på den givna teoretiska referensramen utformades studiens hypoteser, syfte, 

avgränsningar, etc, och därefter utfördes själva undersökningen. Det resultat som funnits 

i studien indikerar att ett positivt samband mellan de granskade variablerna förekommer.  

  

Det av studien erhållna resultatet visar att ett högre kapitalkrav medför högre avkastning, 
för internationella banker vars ursprung är den europeiska eller nordamerikanska 

marknaden.  Detta givet en viss storlek på institutionernas totala tillgångar, vilket i 

studiens fall var 2 000 000 Mkr som lägsta tillåtna värde med ingen övre gräns. Utfallet 

av studien visar att den i arbetet nu välkända risk-return relationship, kan användas som 

en beskrivningsmodell för detta samband mellan kapitalkrav och avkastning.  

  

Vidare observerades det att skuldsättningsgraden verkar utgöra det bakomliggande 

kausala sambandet mellan avkastning på eget kapital och avkastning på totala tillgångar, 

vilket också bekräftades av den sista underhypotesen, hypotes fem. Detta observerades 

genom att testerna för variablerna avkastning på eget kapital och tier 1 capital ratio 

påvisade signifikant positivt korrelation, medan samma tester på avkastning på totala 

tillgångar gav inget signifikant resultat. Skillnaden mellan de två olika avkastnings måtten 

är att avkastning på totala tillgångar tar inte hänsyn till skuldsättningsgraden, vilket 

avkastning på eget kapital gör. På grund av detta är skuldsättningsgraden den 

huvudsakliga skillnaden mellan de två måtten. Detta visade sig även när författarna 

testade total debt to total equity mot tier 1 capital ratio.  Total debt to total equity är som 

tidigare nämnt den variabel som visar på bankernas skuldsättningsgrad och det var testet 

mellan dessa variabler som gav den starkaste korrelationen av alla statistiska tester. Detta 

innebär att de tidigare nämnda bankerna vid ökade kapitalkrav erhåller högre avkastning 

på det egna kapitalet. I sig är detta motsägelsefullt då syftet med Basels kapitalkrav, är att 

bankerna ska kunna vara motståndskraftiga vid extraordinära händelser till följd av 

risktagande, konjunktursvängningar eller andra oförutsägbara händelser som medför en 

finansiell kris för banken. 

  

De erhållna resultaten kan ses som delvis motstridiga till det Basel kommittén och andra 

besultasfattare för reglering inom finansmarknaderna vill uppnå. Då syftet med 

regleringen på finansiella marknader, särskilt för bankverksamhet, är att säkra tillgången 

till kapital inom institutionerna och minska risken för insolvens då det kan resultera i 
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finanskriser likt den välkända subprime-krisen 2007. Resultatet motsätter sig även risk-

return relationship då denne som känt stipulerar att högre risk leder till en högre potentiell 

avkastning.  

  

De kapitalkrav som bankerna beläggs med innebär att mindre pengar utnyttjas för 

investeringar vilket i teorin logiskt sett borde innebära lägre avkastning, vilket inte har 

observerats i studien. Flera orsaker kan dock existera. Bland de mest frekvent nämnda 

finns recessionen som uppstod till följd av finanskrisen 2007, vilken sedan följdes av en 

kraftig återhämtning och en efterföljande högkonjunktur, vilken bör ha påverkat studiens 

resultat. Även högre risktagande till följd av en högre känsla av trygghet hos bankerna 

kan vara en orsak till de erhållna resultaten.  

  

En del av syftet med studien var att undersöka huruvida den ökade regleringen stärkt 

bankerna och gjort dem mer motståndskraftiga mot konjunktursvängningar. De initiala 

fynden ger en svag indikation att det motsatta kan föreligga. Författarna vill dock 

argumentera att detta inte nödvändigtvis är fallet. I och med den ökade regleringen har 

bankerna mer innestående kapital i verksamheten vilket gör dem mer resistenta. Detta 

innebär att potentiellt ökat risktagande inte nödvändigtvis leder till högre risk, utan kan 

resultera i en likvärdig risknivå som tidigare. 

  

9.2 Kunskapsbidrag 

Denna studie ämnade förklarar sambandet mellan Basels kapitalkrav och avkastning för 

banker inom vald referensram givet teorin om risk-return relationship samt efficient 

market hypothesis. Det ökade teoretiska kunskapsbidraget bidrar till en djupare inblick i 

de finansiella regleringar av bankbranchen, inom området risk management. Mer 

specificerat minskar den genomförda studien  den kunskapsluckan som existerar inom 

bankbranchen vad gäller Basels regleringar för att minska risktagande. Det teoretiska 

kunskapsbidraget blir än mer relevant då ingen tidigare studie, som författarna känner till, 

har studerat sambandet mellan de valda variablerna och inom bankbranchen, vilket bidrar 

till att synliggöra sambandet mellan Basels kapitalkrav och avkastning.  

  

När det kommer till det praktiska kunskapsbidraget kan resultatet användas i 

utvärderingar samt vidareutvecklingar av existerande kapitalkrav. Resultatet av studiens 

tester påvisar ett signifikant positivt stöd mellan Basels kapitalkrav och avkastning på 

totala tillgångar och Basels kapitalkrav och skuldsättningsgrad vilket beslutsfattare för 

olika beslutsfattare kan använda som en byggsten i sin utvärdering av existerande 

kapitalkrav samt andra beslutsfattanden inom den finansiella marknaden, primärt 

bankbranchen.  

  

Med att få en djupare förståelse för vad Basels kapitalkrav får för konsekvenser kan 

ytterligare arbete genomföras inom regleringar. Vidare så kan det praktiska 

kunskapsbidraget vara att intressenter har möjlighet till att dra djupare analyser angående 

bankers avkastning i relation till Basels kapitalkrav. Intressenter kan exempelvis vara, 

banker, investerare, skattebetalare.  

  

9.3 Rekommendationer för ytterligare studier 

• Den studie som här genomförts är huvudsakligen fokuserad på bankverksamhet 

och Basels regelverket. Möjliga vidare studier skulle kunna innebära en breddning 
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så även andra regelverk och branscher tas med, exempelvis solvency regelverket 

och försäkringsverksamhet.  

  

• Samma studie men med större djup och bredd. Då den genomförda studien endast 

är ett examensarbete och därmed har genomförts under en termin och enbart 

täcker banker som härrör från den europeiska och nordamerikanska marknaden, 

skulle en snarlik studie med längre tidsperspektiv samt bredare geografisk 

spridning kunna resultera i mer trovärdiga och generaliserbara resultat.  

  

• Då den genomförda studien undersökte sambandet mellan Basels kapitalkrav och 

avkastning och hade en avgränsad tidsram från 2001 till 2016, innefattade studien 

subprime-krisen 07-08. Ett förslag till ytterligare studier skulle vara att bredda 

tidsramen till att omfatta mer än femton år. 

  

• Förslag till vidare studier är att göra om denna studie om ungefär tio till femton 

år till och undersöka om resultatet är detsamma som erhölls av denna studie. Detta 

för att få en djupare analys av hur relationen mellan de olika variablerna utvecklats 

med tiden. 

  

• En variant av vidare studier hade kunna varit att studien genomförs med ett annat 

perspektiv, såsom bankens eller investerares perspektiv. Då dessa perspektiv 

ibland kan ha vissa motsättningar 

  

• Samma studie skulle kunna genomföras men att avgränsningen för totala 

tillgångar och vilka typer av banker som innefattar med syfte att bredda så fler 

banker omfatta av studien. 
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10. Sanningskriterier  

Studiens avslutande kapitel kommer behandla de sanningskriterier relevanta för den 

genomförda studien.  

  

10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är trovärdigheten i utförda tester, detta innebär att testerna ska kunna utföras 

av andra forskare och dessa skall erhålla samma resultat (Bjereld, 2009, s. 116). Att olika 

forskares resultat skall överensstämma med tidigare studier kallas intersubjektivitet och 

är en viktig beståndsdel av reliabilitets kravet (Bjereld, 2009, s. 115). Om detta krav kan 

uppfyllas anses studien och testerna vara reliabla och därmed pålitliga (Bjereld, 2009, s. 

117). Avsikten med studien, som fastställts i den vetenskapliga metoden, kapitel fyra, var 

att med hjälp av risk-return relationship teorin undersöka om ett samband existerar mellan 

Basels kapitalkrav och Europeiska samt Amerikas förenta staters bankers avkastning.  

  

Detta gjordes i syftet att se om striktare reglering leder till lägre risktagande hos banker. 

Syftet var därmed att undersöka om signifikant korrelation existerar mellan de två 

variablerna. Med detta som utgångspunkt kan det konstateras att studiens syfte var inte 

att tydliggöra möjliga underliggande orsaker till det undersökta sambandet, utan 

förtydliga det paradigm som kan observeras. För denna typ av studie är reliabilitet en 

viktig beståndsdel, då återupprepning möjliggör vidare forskning inom området och ökar 
trovärdigheten i de resultat som erhållits. 

  

För att säkerställa en godtagbar reliabiliteten i den genomförda studien har data hämtats 

från databasen Eikon, vilken anses vara en  säker och pålitlig källa. Vidare har alla 

nödvändiga beräkningar gjorts enligt de beräkningsmetoder som beskrivs i kapitel 5.7 

(antaganden och beräkningar) för att motta en så enhetlig och därmed mer jämförbar 

studie som möjligt. Nedtecknandet av beräkningsmetoderna har också gjorts med 

ändamålet att göra studien mer transparent och därmed öka reliabiliteten. Överlag anser 

författarna att reliabiliteten håller en fullgod nivå i detta arbete. Då författarna inte funnit 

någon tidigare studie av samma karaktär som den genomförda, är det svårt att jämföra 

med andra studier hur denna studies reliabilitet står sig mot andra. För att motverka detta 

har författarna som tidigare nämnt i största möjliga utsträckning beskrivit och förklarat 

utformningen av studien samt de beräkningar som använts.  

  

10.2 Validitet 

När giltigheten av en studie skall mätas använder sig de flesta studier av validitet. 

Validitet innebär enligt Lantz (2014, s. 40) att en studie faktiskt undersöker det som 

studiens problemformulering säger att studien skall undersöka. För att ha en god validitet 

i studien bör författarna beakta både begreppsvaliditeten så väl som en gedigen 

reliabilitet. Begreppsvaliditet innebär att definitionen av valda variabler är den samma 

genom studien samt att definitionen överensstämmer med andra liknande studiers 

definition. Enligt Bjereld (2009, s. 114-115) används begreppsvaliditeten när en forskare 

formulerar hypoteser och ämnar testa variabler för specifika egenskaper och 

korrelationer. Begreppsvaliditeten används då för att mäta hur väl hypoteserna och 

definitionen av variablerna stämmer överens med den operationella definitionen (Bjereld, 

2009, s. 114-115).  
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I den genomförda studien kopplas begreppsvaliditeten till de valda variablerna Tier 1 

Capital Ratio, avkastning på eget kapital, avkastning på totala tillgångar samt Total Debt 

to Total Equity. Dessa variabler valdes för att problemformuleringen samt syftet av den 

genomförda studien ämnade undersöka om något samband existerade mellan Basels 

kapitalkrav och avkastning för banker inom den valda referensramen. En viss grad av 

självrannsakan är dock alltid bra och en diskussion går att hållas om huruvida de valda 

variablerna återger ett resultat som överensstämmer med det tidigare angivna 

problemformulering och syfte. Denna diskussion har hållits i den ovan skrivna kapitlet 

praktisk metod. Där hölls en diskussion om fördelar och nackdelarna av de valda 

variablerna. På denna grund anser författarna att studien har en ansenlig nivå 

av  begreppsvaliditet då de valda variablerna. 

  

För att en studie skall kunna ha en god validitet krävs det att studien även har en god 

reliabilitet. I delen 9.1 Reliabilitet tar författarna upp att de anser att studiens reliabilitet 

är tillfredsställande, vilket bidrar till en starkare validitet. För att ytterligare stärka en 

studies validitet bör både den vetenskapliga metoden samt den praktiska metoden vara 

grundligt redogjorda för, vilket författarna har gjort sitt yttersta för att åstadkomma. 
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Bilaga 1: Banker och dess nationella ursprung 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Spanien 

Banco Santander SA - Spanien 

Bank of America Corp - USA 

Barclay PLC - Storbritannien  

BNP Paribas SA- Frankrike  

Citigroup Inc - USA 

Commerzbank AG - Tyskland 

Credit Agricole SA - Frankrike 

Credit Industriel et Commercial SA 

Danske Bank A/S - Danmark 

Deutsche Bank AG - Tyskland 

DNB ASA - Norge 

HSBC PLC - Storbritannien  

ING Groep NV - Nederländerna  

Intesa SanPaoula SpA - Italien  

JPMorgan Chase & Co - USA 

KBC Groep NV - Belgien 

Lloyds Banking Group PLC - Storbritannien 

National Westminster Bank PLC - Storbritannien 

Nordea Bank AB - Sverige  

PNC Financial Services Group Inc - USA 

Royal Bank of Scortland Group PLC - Storbritannien 

Sberbank Rossii PAO - Ryssland 

Schweizerische Nationalbank - Schweiz 

Skandinaviska Enskilda Banken AB - Sverige  

Societe Generale SA - Frankrike 

Standard Chartered PLC - Storbritannien 

Svenska Handelsbanken AB - Sverige  

Swedbank AB - Sverige 

UniCredit SpA - Italien 

U.S Bancorp - USA 

Wells Fargo & Co, USA 
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